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ραν ὦ ς τε ας ΟΣ ὙΥκας 
ἌΝ ς φι ἐ: ΡΙ ΓᾺ ΕᾺ ἥν οἱ Ἀ οἶα, ΑΘ ο δι Ν 

ΠΡ τ τ 
τπτενεεεενε ει 
ΤᾺ τ ΤᾺ ὃ δ «᾿ς τϑς ΠΡ  φϑὰ Ὁ Ν 
ἵ Ὦλη ον δον ΠΩ οἵ. δ ον Ἶ Κις ΠΟ δι ΩΝ ἧς. σἥϊο κυ ΠΝ ἃ: 

Κ᾿ ΓᾺ οἰο. οἷο οἷ ΚᾺ Γ εἶ εἶν ΩΝ σἥΐο ΠΕ τὐον αἶν 

ΤΣ “ Ρ ΕΗ "αΐο οἷ οἷο ἜΟ, αἴ γεν "ἶν 5 ῸΝ οἥο ἔτος ᾳ 
νον ΕἾ κι ὺν “1. κί απ ΟΣ φν ἐν ., ἦν ὁ ἦν. ἘΡΤ οσος 

σὴ φἥγο οἷν 
ἐν «ἦ. ν “᾿ νν- 

ἦγο οἵ δ 
ΠΡ «ἣν τὰ νος 

ΧΧᾺ 
“τ ΟΝ χπὶ 
ΝᾺ ΠΩ ̓ αἥο ι 

ὌΝ 

σἷγο οἶγο οἷν 
Ἢ )ες δ ἦα Ἐν δε 

ἌΚΟΣ 
ἥ "- ΠΟ ἷ ΒΕ ΨΌΝ Ιδιεδεοιῖςὺ τὸ 

ν᾿ Ἐπ Ἐς πος 

ΠΡ οἷ ζ}ς Δ (δτὰὺν 

οἷ οἷο. οἵ ἴθς τς Τὺ: 
ΕΟ δα {πινουρίιν οἵ Τοιοιῖο 
ΘᾺ 

το οἷο οἷν, ὃὈν 

ἌΕΕΝ ἮΝ ΤΟ Μροκου δ κοι 

ΌΧΧΧΧ ΧΑ 
ἔϑῳ ἐδ δὲ δὲ ὁ ὁ δ οδος 
ρει ϑν ρον 

ἔνι ἜΚ Χ Ὰ; ΣΌΣ χὰ κι ν᾿ τι 



ΟΝ ΣΧ ΣΧ ὩΣ τς δὴ 
οἷν οἥο ΠΙᾺ οὗ ᾿-" ΓᾺ οἷ οὗ Ω ἤκ ΩΝ “-. ες σ᾿ ἘΝ 

ς αὐδὰν : ΚΣ τὸ Γ ὁ δ ὰς ΕΣ δὰ οἵ Ὁ οἱ κι ὦ ὭΣ δι 

 Ύ ὧἦρ ὧδ ' τῆς ὡς, τἱ Κ. ̓ς ΝΣ εἷς ΡΝ 
᾿ εἷ οἷο οἰ οἁο ΕΟ οἷ οἷ; «ἕν “Ἂς οἷο ὦ ΠΡ. ὅν τ πὶ ἣν » 0). Ὁ ἵν, ἡ . “νς 

ἐΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΑ 
«ἦ- 

ΧΧᾺ 
ΡΟ 
᾿ . οἷδ Ὁ .Ἁ ὅν οἵ - αν. «ἢ δ Ρ- οἱ ὟΝ οἷο ΠΡ ϑ5 - δ᾽ 

ὁ ἃ ὁ δ δ 
ἃ δῶ δ δ δ ὁ 
ἘΡ ΕΝ Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ ὁ Το 
ἀφ φαχΤ,ννν Ψ έφτεαι 
Ἂς Ἂς Ἴ" ΟΣ 4 οἷο οἷ οὐ οἷο οἷο οἷο οἷο οἷο οἷο 

“ἣν ς», 5. ὦ τς ὡς 

π΄ τέξέφέξφφετι ἐν 5 
εν "ΠῚ οὐ οἷο Ἔν “ἡ οἷ σἕγο τὰ τῷ αἰβο οἰγο οἱἷΐγο 

 ἦρ ἐῤρ ορ ᾧ ἐξ 
μ᾿ .Ἱ» «ἢ: ΤΕ ν- ἧς αν νοὶ 

Α ᾿ ᾿ Ἶ ᾿ “"Ἕ 

τύ φεέφφέοφοφα 
Ὁ οἦ» οἶο οἷο . ἢ ἀρ μῆς ὦ « οἡ σἵμο οἷο ανο οἰγο σἥγο οἷο οᾧ 

ν΄. 
ΓΝ ᾿ «;. «2. -Ὑ- 452 

[ΟἹ 

ΠΧ ΚᾺ; ἐδ ὦ ἐς ὁ ὁ. ὁ ᾧ ὅν 
: ΓΩ͂ ΠΝ Ἔ ΓΝ α΄. οἕ ΠΝ δῷ Ἐξ: οἥ οἥο ἀπ δε νὸς ὁ οἷ 

τ τς οἷ οἷο οὗ σο οἕ ΣΝ Ξ' ὝΣ οἷο Ἔα κὺ Ξ εὐπς ᾿ 

οἥϊο δ, τ ἸΩ «ἦρ ἀξ ΓᾺ ἦρ' οἱ ΩΝ οἱ δ “οἰ τοῖος μ᾿ «ὧν 

ΧΩ Ἐς ΣΟ τς τον 
ο οὔ οὗ πω εὐπα [ οὐ οὐ τω φἥγο οἷο οἷο οἷο οἵ ΝΕ ον 

ν᾿ - υἦνο 
4. ᾿ «᾿ ᾿ ε; 

.Ἃ Ὁ γἤνον,, τος “ἢν ΚΓ 

ταφενεενεεεενεε 

ΝΟ ΓΝ ταὶς οἷο ΓΝ Ε αἷο ΕΝ φἕμο ΓΝ 
ψ" φὐο 

ὧν ΟΣ αἥος οἷο Ω : οἷο : ΕΣ οὐδ οὐγο οὐ οἷ 
-᾿ υ»- 

νι . ! «ἣ. 

5 οἧ» οἷ ὑϑν. Ὧν οἧγο οὗγο οἰ πα τ ων οἷο οἷο οἷο οἥγο οὐϊγο οἷν 
“ὡς τ πο μῖσος ὄντ τς πὰ ΥΜ ἐς ΡΝ 
ΕἾ ΕΝ ΓᾺ οἷ " οὐ. οἷ οὗ σὰν οἷς οἷο "αἷς οἵ εἶν ὩΣ οἷο. 

ΠῚ Σ τ ἣ- ἡ; ψν “.. ΠΣ ΚΡ «ὦ. Ἵ ἀδὸ τὴν «ἷν “᾿- ΠῚ 

οἷς εἷς ΚΣ ἐν δ ἜΝ, εἷς οἰ ᾧο Κ οἷς δι τ νι" 

ἐς, οἷο ΡΝ οἷ οἷ σὴ οἷς 5 οἷο οϊο ΓΝ εἶ ΚΝ 

ἥῳ ΧΧῚ δὲ δ . οἷο ΓΝ ΩΝ οἷ Κ. οἷς ἢ οἢ οἷν 

χὰ δὰ ἰ: οἱ οἡζο οὔ ὟΝ ᾿ οἷς ΚῸ ΕἸ ΕΝ ΠΝ Εν 

ἐδ σὰ ὁ ὁ ἐδ ἃ 
ἂρ Ἐξ οὐΐε ἌΣ μιν Ὁ ΟΥ ΓΝ ΓΝ δορὶ οἷς 

ν πος δ Ὁ δ ἐδ ὁ ΚΤ ον ᾿ 
Ἔν ἐ ΣΝ δον κα ἔχ; ες ̓ς 

 οῆϊν οἶος οὐΐοε οὔτε. οἶῥο οἱ Ἂν ἐν ὧν ὦ 





ΧΕΝΟΡΗΟΝῈ 

ΜΕΜΟΒΑΒΊΙΠἊΙᾺΝ, 

ἘΕΚΙΔΕΤ 

τα ΡΑΒΙΈΝΒΑΟΘΗ. 

5ΕΘΟΗΒΤΕ ΑΠΕΊΙΑΘΕ 

ΒΕΛΉΒΕΙΤΕΤ ΝῸΝ 

Ὁσ. ΒΒ ΟΙΕ ΜὺῦσκΕ, 
ΟΒΕΒΕΠΘΗΝΕΝ ΑΝ ΕΝ ΚΟῚῚ,, ΚΙ ΒΤ ΕΒΒΟΒΌΤΕ 

720 ΤΠἠ ΕΕΈΤ. Ὁ. 

πασει ὃν Ἂς: 

ΒΕΒΠΙΝ, 
ΕΙΡΜΑΝΝΒΟΗΕ ΒΟΟΗΗΑΝΡΙΙΝΟ. 

1889. 



ΌΣ ᾿ Δ τ. ὙΜΓΗ 

“ἢ 

παρύπα φατε ἀα ὟΝ 
, ΓΦ ΨΥ Ἀ» ΠΣ ὰ 

Ἂ 
ἀμται 

δ τι... ΠΑΡ ᾿ς ἢ Ων 
ΠῚ 



Ατβ ἄθιῃ Ψψουμνοῦύ ΖῸΥ ουβίθη Αὐῆδρθ. 

Π) 6. Κοιμμηθη [81 ἰδὲ ἀἴ6 ἀπητ {6 ]}Ὀᾶγὸ ΕΓ ΟΕ ον ΘΟ] ρν ΧΙ5. 

Εν οπίβίδη, υνᾶμνθηα οἱ ἄθη σγύϊβίθη. 61} ἀ1θ 56. ΟΠ ΡΠ ταὶ 

τιθῖπθ ΒΒ] ΘΡη 85. ἢ)ὰ ἄδθ ϑϑοιυπάδηθν. ἀἀ5 ν᾽ ΟΡ Π15 65 

ΒΟ 5, 616. δι᾽ 510}} 111 561 6 ηὶ ΟΠ ΑΚ ΟΡ οἰννὰβ γθγ Γαα  τηδο , 

ΒΟΒΥ ΘΟ ]Ρ, αἰβ τη 65 "61 ἀν ΒΤ ΔΘ 61 ἀπὰ ΚΙαΛ δὶ ἀ6ὺ 

Πιοίοι φιμοιϑὶ ουνναγῦίοῖ, ἀπ φυναν ἀδιη ΒΟ ΓΟ Ὶ, νγ 61} 1Π πὶ 

ΒΙΟΡ Ζιπὶ ουβίθη Μὰ] οἷπθ ἢ) βία πρὶ σΘθο θη ὙΠ, αἴθ 65 γοῦ- 

Ζιισϑνν ἶβ6. τη} θη ἰμμ ΓΘ η ΜΘ ηΒΟ 6 σι ἱμπῃ ἢαΐ τι ἴμμπὶ ἀ65- 

[ὰ}} αἰ οΐ 50. Δηοῖ ἢ) δα σ σοη Ρ αἷβ (6 ν. ΠΙΒΙ ΟΊ ΒομῈ 581}: 

50 Καϊη 65 111 θΟΒΟΠἀοΥ5 ἀἀγα ἀη, ἀν Ὸ ἢ} φυνθοκιηᾶίδισ  ἨΠ ΓΘ 

ἀθθον 1} ἀθ ἀδηρ ἀον Ενυν ον ἀπ ἀϊε Βοος 65 ΕἸη- 

Ζοῖμθ. ζῖιπὶ ἀδηζθη ΟΡ ΚΟ θη Ζι ἰάθη, ΟΖ δου ἀπάθυ ἢ 

Απάδυϊαπροθη ἴθ ἀθη οἰ μζοίπμθη ΑΒΘ 6 γΟΡαβ Θβο οΚίθῃ 

[π}}} 15 ράθ ἢ τιη4 ἀἴ6 πὰς Εν κΙάγιιησ ον αν ΚΘ ἢ, νυ! ο 6 

αἰο ὕρενγράπρο ὈΠ]6η, ἀϊεπθη 50}|6η. 

γΠΓ ΓΟ ον ς, ἄρῃ 10. δορί. 1854. 

αν Γἀλητθη Αὐῆδρθ. 

Αἰ ἄθη θ6] ἀον Βαγοι ἀθν ποῖθ ΑἸ Παρ θΘΡ  ΟΚΒΙΟΙ- 

εἰσίθη ΒΟ 6 ἢ δἰ μούνου θ οι : ἐδ Δ ΘΌ] ΟΝ ἈΝ Θποροι- 

τἰβὸ 6. ΑΡοΪοσῖο ἴῃ ἰμγοιὴ ΘΓ Π π]5. ζυμ ἰοίχζίθ. αρὶιοὶ ἀον 

Μομ, γον ἃ. ΡῸ ἢ} 6. ΑἸίθη. 1874, ΧΟ ΠΟρΠομ βομο διπάϊθη γθὴ 

᾿ὦ, Βοίνο ΚΙ, 3. ΠΠ. γα 1570, ϑοκνιαίοβ ἀπ Χοπορθοι τοὶ 
ΤῈ 



4 ΥΟΆΧΘΕΤ 

Α. ἄτομα, ἢλ|16 1875. ΡΟΠ]6 Γθο [6 σὲ, 416 ΕΒ οἷ νοι ᾿Υ, 5 

ἀαγοῖ οἷο Βοῦρα! Πρ ΠΠιΘυβαομαηρ. ΒΟΠΘΠΚΙ τυ! ον ἀθη Κυὶ- 

{5ΟΠ6η Αρρᾶγαί τιπα θΘΒρυΊ Ομ  ἀ16. νοη ΠΙΠαΟΥΓ πη τνο 66 νο ἢ 
Ἰππη 56] 50 [ν΄ ᾿π θυ ΡοΙογί δου κᾶν Ῥαυ θη. ὅ61η8 [,οἰβδίπηρ, ἢ 6- 

ΒΟΠΘγ5. 416 πη θοροῦ πάθε Βοηδαρίαπρ, ἀ6Ρ οοά. Ραν. 1740 (Β") 

γΟΓ θη 6. γοῖ Ραγ. 1302 (4) ἀθη γογζΖιρ, Πᾶ}}6 10} ΄ῃ ΕἸ ΘΟΙ ΘΙΒΘἢΒ 

ΔΑΓ Ρ ομογη 1877, 5. 40 --- 484 οἰηροποπά Ὀϑυγίο! 1. Κσοπη 

180} 5101} 1 561Π61 ϑοἰβίνο θη ΒΟΠΡΙΓ θη θη οἰσθηθη ΒΟΚΓαΐΘΒ 

ΖΡ ΘΟ ί. Υ͵αΒ. Ζὰ 656 πὶ ΠΟΙ ρϑίβί, (85 βοῇ ]θ θὲ ΘΓ ἄθιὴ λόγος 
Σωχρατιχός ψιι, ΟἴἸη8 νὴ 46. ΕἸβϑηδῦί ΝΟΙΪΖ Ζιι ΠΘἤμη6π, ἀπιγο 

γγΘ]Ο] 6. 510} ἀϊ6 ΜΘ ΒΠ1Θη ἀπγοῃννορ γῸη βοηβίσθη λόγοι 

Σωχρατιχοί, νοῦ ἀθηθη τπ5 Ἀδβίθ ἐ θουἸοπηΠΊθ ἢ 51η6, πιηγοι- 

Καπη δι ἀπ. γβο μάθη. Αἰοῇ 5016.  ῸΡ 65. ὉΠ᾿ΙΘΙΠΙΠΊΠηγΐ. Δι {561} 

Ι, 1.1, 2 6χοὶ]. 29---48.1, 8 6Χο]. 8---15. ΠΙ, 9. 1, 1. 1Υ΄ 6 6χοὶ. 

1---12. Τ᾿, 7.1Ν,.8,. 11 (νοι ἐμοὶ μὲν δή 88) ἄδη {θνῖσθη 1ἢ- 
[να] 46 θη. ΧθηΟΡΟἢ ΔΡΖΌΒΡΓΘΟΙ ΘΗ τΠ4} Ζυν ἃ} ἃ ἢ) ἃϊ15 ΒΡΡΔΟΠ- 

Πομθ τάδ, τηϊΐ ἀθη ΘΡΡΔΟΠ ΟΡ ΟΝ, ἸΠΒΡΘΒΟΠ ΘΓ. 6 ΠῈ 

ΧΘΠΟΡΠ ΟΠ ΙΒΟΠθη., σθηδι θοκαηηΐ 8561η. Κροθη ἀρ 6} πὰ] ζέρο- 

τρέτιεσθϑαι υπὰ σεροάγειν [ἴ Θ᾽ οἀδυίθπά, θη ηΐ πἸ οὶ ἰδ 

γΘΥΒΟΠΙθἄθηθη Βοαἀθιίαηρσθη, ἴῃ ἀθηθη δαιεμόνεον "δὶ Χϑπορθοι 

νΟΥΚΟΠμηΐ, 506 0 ΠΟΟΙ. δα ἄδιη διαηάραηκί, ἀδ[5 οι οἷηθ θηθο 
νοη ΥυγοΓ ἢ ππ 465 }4}}} νου Ὁ ἢ, νν 61} δ 516 1 ἃπάθυη ΟΠ 6 

ΧΘΒΟΡΟἢ 5 ΠΙΟΙ Πμάοι, χ. Β. ἀπ0}} ἑρμηγνεέα (νὰ προ πα 6 ἑρμεη- 

γεύειν 1, 2, Ὁ2 ραββίθγοη [ἃ {51}, νου πάθι 1, ὅ, 1 εἴς τὰ πὶ λέγων 

βίαι! πὶ σεροὐβίβαϊζε, νν 6 }} ον ἀὰ5 Πγρουθαίοη 65 ῬαΡ ζὶρ5 πἰολ 

Κοηηΐ, πἰμηηΐ διά ΠΥ, 8, 4 ὀδιιβαὶ βίαι ἀγϑ ΟΠ ΠΟ}. Πἰϑϑὶ 1, ὅ, 8 

πη Κ΄, 8, 4 νο]]δίἀ πα σοι. {Ππβ᾽η ἢ ἀπ ἀἃ5. σούδίίο ορσϑηίοὶ! 

νῸὴ ἀἄ6η), ννὰβ θη. βαρί, Πϑυᾶιβ: ἡ ίδηῃ ὐπηϊο χιινη θη“, ΠοΙ[δὶ 

65 ἀὰ (8. 101). ..ἀ16 Δ 616. οἴποβ στοίβοη Ναμηθηβ νὴ ἄδι ΕἸ 

(Ὁ διάμηρον Θηί5.6}} χὰ 56 θη... Ὦΐὸ Βι ρογοὶ ἰδί Πΐθυ θοὸν 

ΔΓ Βοῖοι (65 ΚΤΙΠΚοῦα, ἐδ. ἀπ νοὶ άθη Β(ΟΠ]}δὴ. πἰ ἢ 5. νυ οἱ 5 νοι 

οι" ἸοβΊβο θα δι ον ἀἸπι το (65 ϑαίζοβ μέν πίον ἄθὴ πὶ δέ. 

ΑΡΘΘΒΘ θη. Ἰοάθοϊ. νοπ (ον ϑοΙ νυν 6 ἴῃ ἀν ΤΠ οι ρνοίατο απ 

νῸΠ ΟἰΠον ἢδΟΪ. ἀπ θ ΡΟ τἰσίθ θυ χίρίθη. ἀν ΒΘ Προ Βὸ- 

ΒΟ ἀπ] ησ ον ΒΟ ΚΡΔΓς Ἰοϊβίοι ἀἶὸ Κυόθηβοῖο ΒΟΙ ἢ {ν ἐἶϊὸ 



ΠΡ 

ΝΟΒΜΜΌΟΗΤ 5 

ΘΟ 6 ὙΥυγάϊσαπρ 465. Χοπορῃοη βοιθη ϑοκΡαΐθ5 56 ἢ} Β6Δ0}- 

τΘηβυγοΡθ5. 8516. Ππαΐ Ζὶ τηᾶπομθη ΜΟΑΙ Πα Ομ. ὑπι ΖιΒβαίζοη 

ἴπ ἀν (ο  Πνγ οἶδα ὑπ σθαγ θα θίθπ ΕῚ 161 πὰ ἢ 9 ὙΘΡΔΠ]ΑΒΒΙ ΠΡ 

σόσοθθη. 

ΝΑῸ Το δ... ᾿πὶ ΠΟΖΟΙΏΒΟΡ 1877. 

Ζὰ" βϑοῃβίθῃ Απῆδρϑ. 

16 αἴθ Πιπαονίβομα (Οχίον 60) Αὐβοαρθο νοῦ 1802 υπὰ 

(ΟΡεί5 Νονδο [,θοίϊοπο5 1808 [γ᾿ 416 8. Αὐῇαρο, ἃ. Βα ρΡΡ685 66. 

βίοι, 1806 πηά ΠΙΠοΥβ δά. ἰογῖ. θη. 1869 [ν᾿ 416 4. Αὐῇᾶρο νοῃ 

ΒΡ θη θΔ 01} ΞοΓΡ Πρ ΒΡ Ομ Εἰσὶ σναγάθη, 80. ἰδέ ὐθη ἄθ1ὴ 

{{π|6γΡχϑοποίθη θ6ὶ (ον ἴῃπὶ ἀθουίΓασθηθη Π υ βίοη (6. ὅ. ΒΡοὶ- 

ΤΟ ΡΟ ΒΟ 6 ΑὐΠαρο νὸν 4]|16μ ΥΥ. ΟἹ θ ον 5. δα. τηλοῦ 1888 εἷη- 
σομθηὰ χὰ ἢαίθ σοζοσθὴ ψνογάθηῃ (ν9]}. ἄθη ΚΥΙΠΒΟ θη ἈΠ Δηρ). 

Τά θββθῃ ἰδέ ἀθὺ Κοηβογγαίν ϑίδπ ριηκί ΒΡ θη ΒΔ 0Π5. ἀπ ΡΟ 15 

σουν ἢν σφ Ὀ] θη. 6] 05 ἴῃ ἀν ΟΥΠΟσ ἌΡ 16 ἰδὲ ἱροῖχ ΟἹ ΘΡ 5 

Βοιμουϊαιηρ ἃ! ϑοιίο ἡ: οἱοχίαπη ΠΙΠΟ ΟΡ ἀδργᾶναγο ΠΟ] 

πἰΟ 5. σθάπαου! πνογάθη. Χοπορίοη,, ἀ6Ρ σορθ ἴῃ (ον 2611 (68 
ὑθουσδηροβ. νη δι ἁΠΠΘΓΘ ας Ζι" ΠΘιΘΡΘὴς ΟΥΒΟΡΤΔΡΠΪ6. 56 1Π6 

γαίογβίδα ἱ γ θυ! ο 5, απὶ ογϑί σοσθη Επ46 561Πη65 [6 θ6 5 νυ] 8 ν ἐἃ- 

Ὠΐη ΖυροΚχι κοι γ θη, ἰδὲ 4116 ΥΥ̓ Δ ΓΘ ΟΠ Ι ΠΟ ΚΘ ΙΓ Δ 0}} ---- νυ ρ 6 ἢ 

ὙΠ Βοηβί γγῸ ἢ] θοὶ ἄθὴ ΑἰἸΚΙβίθη. οἷη. 50 065 ΒΟ νη θη γ8}}- 

ΠΘὨΠΊΘΗ ὃ) ---- 5610 50 πΙοἢΐ Κοηβθαιθηΐ σοννθβθη ππα Πιᾶΐ Ὡ]Οἢΐ Ὀ]οΙ5 

ΘΟ ΘΙ ΠρΤΊ ΘΟ 5016 ὙΥ̓ ουίΘ ἴῃ βοὶη ΑἰΠΒ0 ἢ. ἃ ΓσΘ ΠΟΤ ΠΊΘ ἢ, ΒΟ ΠΑ ΘΓ Ὼ 

δύ ἃ} 0}} νυ ἱθ θυ! 0} 1 π΄ 416 ΟΡ ΠΟ  ΡἢΪ6. βθῖ πον {προη συν οἰκ- 
σοί! θη. ΥΙΡ πὰ θ θη αἴ80 Κοίπθη ατιπὰ ἴῃ ἀἴθβον Βοζιθπης 

γο θη ΠΔη 50} 6 ἢ ἃ χιιννθίοθη. {{π56ΓῸ} Ζ6ι1, πιϑῖπθ ἸΟἢ, 

5016 Β0]ΟἾνο5. ΘΟ νη κοὴ γϑυβί ἀπ Π10}} βοῖη. Παρ πηδηβ Αμα]θοία 

Χορ. [πιρᾷ. Βαϊ. 1887, ἀἴ6 ἴῃ ἴπρθη ΑἰΠΘίοβθη ποοῖ νυ δὶς ἀθ ον 

Βιπάονῖ- ΒΟΠοηΚ] - ΟἹ ν᾿ ἰ παιιβσθ θη, μάθῃ {{ 16 Εν ἁγιηδ 



β ΥΟΒΜΟΕΤ 

ππα σοβία! ππρ 65 Τοχίοβ γνϑυ Πα] 15 πη [510 σθηϊσ ἀὐβθθαΐο σ6- 

πνλῃγί. Νὴ α5 ἄθη θοκαηπίθη Κοιητηθπίαγθη νουάδηκί τιγά, οἱοΐ 

ἀυτο αἴθ Ρεοϊσοίσίθη ΒΟ βία θη 5θῖπθη [ὔγσβργαπο Ζὶ οΥ- 

ΚΘΠΠΘΗ. 

θαγοι Καὶ. (. Καὶ. βιπα 416 νη πη  Κοὴ νοη Κσίϊσον, Οαν1π|5 

τη Κοοι θοΖϑιοπηθί: ἀ00})} 51πΠ Δ οἰ πο ̓ θησα νοη ϑ[6 16 416 

ΘΠ] ΔΙ ἸΒΟ 6 Π]ηνγοῖβθ που ῃϑιυιρί σοί θη. 

ΠῚ 614 1..Π.. ἀθη. 28. άππδν 1889. 

ἘἈπάοιῦ ΜίοΚΟ. 



δ 
ΒΙΝΜΕΙΤΌΝΑ. 

Χορ θη σοῃῦγίο χὰ 716 πθη θονογζιρίθη Ναίμαγθη, ἴῃ ἰθηθη 1 
αἴ Κατα τ. ΓΘ ΟΡ Ι5Ο 6. γι Θ ἢ ἢ Π15. ΠΗ] ἀθη ΡΥ ΙΒ θη γϑριηὔ- 
σ6ῃ ἴῃ δ] ΟΠ ΟΠ βίθηη ΟἸΘΙ σον ἢ βίης. Ὠ165. Ζϑίσθη 861η8 
ΒΟΒΡΓΘη., νοη ἀθηθη ΤΠΘ ΘΓ 6. ΚΙΘΙΉΘΓ 6 ἄθη ΒΘυνθῚβ ΠΠΘθγΓη, ἀα[5 
ΘΙ 510} ΔησοΙοσθη θη [Ἰο[5, 416 Καηβί πη Βοβο Πρ θη, 
ἀθηθῃ Θ᾽ 510}}) τη γοΎ ΠΟ 06 χιινναηείθ, τηἱΐ ον πίον ΕἸ ΘΙΟΠΐ Ζιὶ 
ἀθθη, ΘΡΘΏ80 γ}16 561Ππ6 στ ῦ βου θη ΝΘ ΚΘ ρθη θη ἰάββθη, ἀα[ς 
65 πῇ ΒΘ ΠΡ 15. ννᾶν, ἀΠ6 56 1Π 6 τη η 15 Δ] {ἰσθὴ ΕΡ] ΘΒ ηΪ556 πηὰ 
ΕΠ 6. ἀ16. γϑιομοη ΕΡ ΔΠΡ ρθη. βθῖη 05. νυ]! θουνοσίθη [6 θ6 5. 510}} 
5605 ΚΙ χὰ νου άθη τπππα 416 50 σουοπηΘη6η 5|{{ΠῸΠ 6 τπιη4 ἰη- 
{6116 Κι  } !]6ὴ ΕΛ Ομ 6. 5101} 56 θ 6} χὰ ΒΘ ΔΓ Θη ἀπ δηάθρθη Ζὶ 
ἀ θοΡ Ἰοίογη. Ὠιθβον ΤῊ, βοῖη Παηάθ!η ππᾷ [6 θη {06 ν8}} {προ : 
5 ΠοηΚθη Ζὶὶ γϑυ] 06] τη6 τη ᾿μπὶ ἴῃ ΕἸ ΚΙα Πρ σὶι ὈΡΙΏσ ΘΗ, 
1πΔ Θησϑίθη Ζιβαπηη θη ΠΔ ἢ ̓ ΤΗΪΐ 5616} 51 {{Π 06 Ναίαν., ᾿πβοίθ ἢ 
͵ὰ ἀὰ5 δύοβθη ἀθν ΘΓ ΠΟΒΚΟΙΓ δὰ ἄν {ΓΙ πβιπηπηηρ (65 
ΤΉ Π5 πηϊΐ (6 πὴ Ποϑίθη Ὑ Ίβθθη ὈΘΡΕΠ, ---- 16 565 51. {ΠῸ0Π6 Βίγ θΘ ἢ 
Αἰδ0 ὙγὙ8} 65. ὙὙ0}}] γῸΡ Δ|16Π]. νγᾶὰβ Χοποροη ἄθπὶ ϑο ιΡαΐθβ Ζιι- 
Γ ἢρίΘ. [ἢ ᾿ῃτῃ ἴδῃ ον ἄθη Νίαηη, θη ὁ ΘΠ ἴο, ἄθη αηη ἀθ5 
θοννίβίθη Παπάθ]π5, ἀν Ἰθάννοθ ΤΠ ΕΠ ρΊκοῖν δα Θ᾽ ἢ Βίγθησ 65 
θθηκοη σοργ ποδί ννίββθη υν ΟἹ]. ἀ6ι βοῖη ΓΘ θ 6 ἢ. ΔιΙΒΒΟ 16 [5}10}} 
θη Βονι υυἱἀπηθίθ, βοῖπο ΜΠ ρον σὰ ἀθηκοηάθη ππᾷ ἰδ πΓῸ]} 
Ζ11 5{{Π 06 ΜΘηβοΠθη χὰ ὈΠΠᾳ6η. [{ΠΠπΠ| 50 ΠΏ ]ΟΙβ 50 ἢ). αἰδοὸ Χθπο- ὃ 
Ῥθοη ἃη πηα Ὀ]16}0 1ΠΠ|., Ὑν]6 65 Βοῃῖηΐ, Π]6 0} 415 δἷη {Δ ῃνΖθηηι 
Πα ν ]} 815. ΘΙ ΠΘΡ 56 1061 ἰΓθιβίθη ΟΠ Π6 Ζὰν δοῖῖθ. ὈῚΒ. ΘΙ 1Π} 
ΒΡ Δ ην 401 ν. ΟἸν., πδοι θη ΘΙ’ γΟΡΠΘΡ 5θῖη 6 [6 ῃΡΘ πης 
Εγοαπα χὰ ἢαΐίθ σοζοροη (ἀπαᾶ}. ΠΙ, 1, 4 [{.), σὰπι Κγγοβ ἃ"- 
ἐοἰβίο, Εν Παί6 θΟΡο (5. ἀἴθ σγοίβα ΤΠ αΐ βοῖπθ8 ΠΟ θΘ 5, αἴθ Ζι- 
ΤΟ Πρ σ᾽ ἀν ΖΘ ἀυιβοπηι!, γ ] Ρδ ἢ απαὰὶ θοίαπ 510} Θθθ ἢ 
δ ἀθπ Μαγβο νοη ὙΠ Ραἰ θη ΠΔῸ}} ΜΙ γβίθ πη, ὉΠὶ (ἀ560 } 051 5616 

ΤΡ ρΡΡ θη ἀθπὴ Βραυ ΔηἸβο θη ΘΙ ΔΒ νη ΤΉ ΡΟΝ ΖαΖυ Ἔσο π (Δ η Δ}, 
ΝΗ, 8, 1 ΥΝ.),, 15 Βοϊκυ αίθβ. ἰπὶ ΕΠ) ἢν 9599 ν. ἢν. σαπὶ Τοίδ 
ΟΡ Ρ ΘΙ Ὁ ἀπ ΠΙ ΠσϑΡ οἰ οι νυιιγάο. Π16 ΑηΚΙασο, ἀϊθ νοὴ Μεοίοβ, 4 

τῷ 
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δἴπθν Τ͵αρ ἀἸ ΘΠ] ΟΠ ον ἦ), οὐδ Ρ. νυ] ] 6! δῆ θη. 0 ΠΠ 6. 416565 
ΠΙΟΒίουβ, ἀπίρῦ ΜΙ γκαπρ 65 ΠΥ ΚΟη,, οἰηθβ ἢθάπογα, πη 
ἀθ5 Αμγίοβ, δπθ5 ἀθγθθῦ5 πη 61} Π ΒΓ ΘΙ ἤθη Ὑ ΟἸ ΚΓ ΠΡΟ 5. δη- 
ΘΘβίθ ἢ! πναγ 6, Ὑγᾶ οἷπθ γραφή, ἃ. ἢ. εἶπ ὑβδηι]Π 10 }}6. Θά 6 
ΒΟΒΓΙ ΚΙασο, 416 11 Γ[ηΐθι 6556 (65 δίδαϊβ δΡ ΠΟ θη τππα 1) ἀἾ 656 ΠῚ 
ΕΔ]16, νν 1] 65. εἶπ γραφὴ ἀσεβείας ννᾶν, Βεὶπι ἄρχων βασιλεύς 
Θἰησογθιομΐ ναγθ. ΙἤΓΘη [ΠΠΑ]ΐ 5,1, 1,1. 16 Ηο]]αβίθη οὺ- 

Ἔ) Εβ ἰδί οἷπ ἸθθΠδί ον δίγοϊἑ ἀδγῦθον θηἰβίδηάθη, νγϑγ 1, 2, 9. 12. 
49. δ1. ὅ2. ὅθ. ὅ8 πίε ἀδπὶ χατήγορος τὰ νογβίθῃθη 5εὶ. (οθεί, Νου. 
Τιοοΐ, Ρ. 604 πᾶί πδοῆζανν δἴβθη σθβαοηΐ, ἀ4[5 ἀδη)ϊδ ΠῸΓ ἄδν Βορῃϊβί Ροὶγ- 
Ἰυδίθβ. βϑιηηδὶηί βϑίη Κῦηπθ, ἀθγ Ζὶ ἔπάθ ἀδγ πϑυηζίῖρεγ {8 τε εἶπε χατη- 
γορία Σωκράτους νου ΤΠ {ΠΟ ῃΐθ, ὑπ ἀδιδη ἀΐθ Υ δγμηαί πῆς σο κηῦρ[ϊ, 
ἀἰε ἀπομνημονεύματα ϑ8εΐθη οἷηθ Εγνὶάθγαηρ δαΐ ἴθηθ χατηγορία. 
ϑοῖποῦ Απηβίομέ ἐπα Ὀοϊσοίγείθη ΠΙπάοτῖ, ϑαῦρρο, δ μθηΚὶ (Χ πορὶι. διθαϊθη 
ΠΡ. 81 ΠΠ) --- υπά νἱϑὶα πάρι ζΖ. Β. Ηϊγζϑὶι, ΒΒ". Μ. 1881 Βά. 42 ρ. 239 
Ἅ ΡοΙγ Κα. ΑπκΙᾶρο ὑπὰ [,γ8. δ ογίοἰἀϊσαπσβθγοάθς. ΑὐΒΓΠΠγ ΟΝ ἀάσοσθη 
μᾶί Βνοιθπρδο ἀΐθ γοη (οθμοί δυϊίσοβίθ θα Αηβίομε Ὀεκἄπιρίς ἴῃ ἄδὴ 
δῃγΡ. [ἂν ΚΙα55. ΡΠ]. 1869 ρΡ. 801---δὶδ ἀπά 1817 ψ. 450---461 βονὶδ 
ἴῃ ἀδγ ζυϊοίζί νοῦ ἰῃπὶ Ὀδϑβογσίθη Αὐΐδσο ἀθγ Μθιηου ]Πθη Ὁ. 8 Ἀππι. 
ΝΙῚΔ ρτοίβοπι ϑοΠδγίβί πη ΒΌΘΝΈ δ᾽ ἀδγζυί μη. ἀδίβ ἀδγ χατήγορος ἅδ᾽ 
Δηροί γίθη ϑί6]] θη Θθθη80 υἷα ἀθὺ ὃ γραψάμενος 1, 2, 64. πὺγ ΜεΙοίοβ 
56 Κῦππο ὑπ ἀδ[5 ΧΟΠΟΡΠΟΙ Θ8η2 δἰἰθῖῃ πὺΓ ἀἶδ νοη αἴθοπι οι ἢ θ 6 η8 
ΑΠΚΙαρο 8185 Αὐυβραησθραηκί σον] Πα 6 [ἂν ἀδβ νοῃ ᾿Πππὸ ὈΘαὈβἰομἰσ δ 
ΤΠ ΡΘΠΒΌ1Πἃ 86ῖπθ8. σγοίβθη Ποῆγουβ. Εἶπθ νϑιηϊ 6] ηἀθ6 5.6! ] ὰησ πὶ πηπηΐ 
Ηδγίπηδη οἷη. ἴῃ βϑίπθηῃ ᾿Απαϊθοία Χεπορῃοηΐθα Ρ. 105 ΠῚ νυν οἶβὲ δὲ παϊξ 
ν ἴθ] 6 πὶ Οθβομῖοκ ἀδγδαΐ εἶπ: 1) ἀ[5 ἀϊθ σᾶηζθ πᾶσα ἀθγ ἀπομνημο- 
γεύματα ἄδπι υνἱἀθιβιγοῖίθ, ἀδίβ υνἱγ 65. πηϊξ οἴπθνῦ ἀθρθηβο ε { δυΐ ἀΐδ 
κατηγορία ἀδ5 ῬοΪγΚιαίδβΒ. Ζὰ ἰπὰη ΠΆΡΘ --- πη τηὔίδίΘ ἀϑπη ἀσοῇ 
ἱγροπάννο τηϑυκθη, ψὶθ ΧΘΠΟρΡἤοη ἀΐδβ 5᾽ με! οἢ ἤδο ἢ 4]|1|6ὴ Βορϑίη ἀδΓ 
ΒΠΘίονΙΚ δυίροραῦίθ ΜΔοΠ νου ἀθ5. ΒΟρὨϊβίθη Ζὰ ΖΟΓΓ ΠΟΤῚ ΒΘ --- 
ἀδ[β Ψ]Γ 06. 2) 4|16ὴ ατυπὰ Πα θ θη ΔηΖΌΠΘΙ 6, ἀδῖ5 ΧΘηΟΡἤοη θεοὶ ἀδὺ 
ὙΥΙἀουθραηρ ἀογ σόρθὴ ϑοκγαίοβ δυο ποθὴ Βοβομυϊ ἀϊσαπροι δυοῃ αἶα 
πη νεῖν Ηδπάθη ὈοΠη ΠΟ 6 ϑομυϊγοάθ ἀθβ ΡΟΪν Κγαίθα τϊξ ὈουοΚβίον- 
ιἰσίθ. --- Ι΄ῃ ἀθιβθθθη νγϑγθῃ ἀηΖν Θ [6] Π8[Ὁ ΘΟ ηΓ4}}5 ηγίος απὰ Μοϊδίοβ 
ἀϊο Βηρίογίοη ΒΡγθομου, Εδ νυ ἱγὰ ἴθ ἰοὺ βοῆννον. ἴῃ Ἰδθάθῃιν δἰ ῃζϑί δὴ 
Ῥυηκιθ θη βομ δ ἀθῃ ἰάββθη, ΟὉ ἀΠίου ἀδπ) χατήγορος ἀδγ ψ γκιονο Ν6- 
Ἰείοβ οὐφ Με θίοβ- ΡΟ] γκγαΐθβ βοπιθίηϊ βοὶ; [ἂν Χϑηορίνοη, ἀδηὶ ἀθὺ οἷπδ 
50 ψ ΓΔ ΟΠ ΠΟ} Θγβομοίπθη πηυ!β6 νν]6 ἀδ6Γ ἃηάθγθ, νγ8γ 65 δά θη } }5 ἀυτοι- 
ΔΒ 6] ΘΙ ΟΠ ΒῚ 5. Ιπάρθββθῃ βοῃοίηϊ 65. τὴΐϊγ πἰοι! ἀπιη δα! ο, ἀδία Ῥοὶγ- 
Κιδίθβ ἰοῦ 0} βοῆοη ἀΐθ οὐβίθ, αἴθ νυ ἱγκ]οῆ6. ΑπκΙασογοάθ [ἂν ἀδ5 
Κοπϑογίϊαπι Αγ ίοβ- Ι δ] οίοβ Βο νῖ Ὁ, ἀΐϊθβοὶθθ βρᾶϊον δ Δηγίοβ᾽ ΝΥ αηΞΟΙν 
ἀθογαγ οἰ ἰθίθ ἀπά τϊΐ Ζυξαίζοηῃ --- ἀθηῃ ἀΐθβα [ἂν ἀθὰ Βαμα θ6- 
ΒΕ Ππηπ|ῖ6 Αὐβρᾶθο ἀδγ χατηγορία Θη 6} πο} Πίορ, 11, 39. οἰηζοὶηο Απὰ- 
ΟΠ ΓΟΠ ΘΠ --- γογο [6 {]Π1οῖ6. 80. υνυῦγάθ ἀϊὸ Νοιῖζ ἀδθ5 ϑυϊάαβ 5. ν. 
Πολυχράτης ᾿Αϑηναῖος ῥήτωρ, δεινός τε χαὶ τοὺς χατὰ Σωχράτους 
λόγους δύο ᾿Ανύτῳ χαὶ Μελήτῳ γράψας ἄσοι! αἰοιι ἃἰ5. θᾶγοῦ ὕπβίμῃ 
ΘΥβο θη θη, Βοπάθγῃ [ον ᾿δῖο! τὴ ἀθὴ ἀθιεῖσθη Αησαθθη ἅθον ΡοΪγ Κγαῖθβ 
ν ΘΓ  ἰβθη ἰάββθη. ἢ δίβ 65. ἴῃ ἀΐδβοιη Ε]16 δὐβί τονὲ οἰμου!ϊοὶ ἰϑὲ, δὴ 
ν θη Ρεὶ ἄδθῃὶ δουίς χατήγορος τὰ ἀδηκοη ἰβί, Ἰἰοοὶ δὰ ἀδν Ηδπά. 
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κἰἄνίθη ἄθη ϑ γαίθβ, ἀ61 510 πΙ ΟΠ τη δ. ΠΟΥ ὈΓΔΟ θη ἀθιηϊ- 
προ ἀπ θη ΠΙΟΠ 6 ας 5061 ΟΠ 6] πάθη Ὑγεἶβ6, ΒΟΠΩΘΓΠ 5616} 
ὑθογζθυρυης {Γοὰὰ τιηἃ [ΓΙ μη {ρ νου ιἀϊσίο (ἸΝ, 8, 1). ἀυγοι 
οἰπθ ΜΡ δὶς γοὴ ννθηίσθη ΒΕ Π6 ἢ {{ ΟΠ] ἀρ; 418. Θ᾽ ΔΡΘΓ 
ἀἄδηη., 56] Π6ὴ ΘΟ φοπαπίγαρ, ϑ(6 6 πε. 510 ῃ ἀδῃϊη “ΔΌΒΒΡΓΔΟΝ, ΘΙ 
σ]α 6. [ν ἀἄὰ5, ννὰβ 1ΠπΔ (ἀἃ5. ἃ Π6 ἢβο 6 ὙΠ νοράδηκθ, θἰηθη 
ΡΙ]αίΖ ἱπὶ ῬΥγίδΠ θα Π (γ1Ὸ ἀπῇ θη ϑίδαί νϑγράϊθπίθ ΜΙ πη ΘΓ. Ὀ15 Ζὶ 
ἸΏγΘη ΓΘ θθπβθηάθ δ ὕΠΠ 6 η{Π|6ῃ 6 Κοβίθη νϑυρῇοσί νυν Γ6})} γ6}- 
ἀϊδηΐ σὰ ὨάθΘ., γγ0Ὸ}}6 06, ΘΠ ΘΓ ΘΙ ΠΠη8] 61 η6 δίγαία ἰϑι θη 
5016, οἴ Π6 5ῖ0}} ἀδάαοἢ ΒΟ ἀἸσ᾽ φὶὶ ΒΘ θη π θη, δα ἄθη ᾿δί 561 Π 6} 
Ἐγϑυπάα ἀγοιίδις Μίπθη ζῆ θη (Ρ]αΐ. Αρο]. 56, Β. [{}: ἀἃ ψυγάθ 
61 δὶ δἰ ἤθὺ ζυνϑι θη ΑΒ Πηητησ ἀπγο ἢ οἰηθ συ ίβονο Μδ)]ουνἂϊ 
γ ΘΓ 61}, ἄθη ΟἹ ΓΡ ΟΠ ΘΡ χὰ {Γ]ηκοη. θη θα] ἢδΔῸ ἢ) 56 Ὶ ΠΟΘΙ 
Τοάθ, νῦῖϑ 685, [ον Ρο  θα προ ἀρ ΟΡ μποὶ (Ποάον ΧΙΥ, 87. Πίος. 
1,δονῖ. ΠΠ|, 48 .. 8ἃ.), σἸΔα Πα Ὁ ΠΡ ΡΠ ν᾿ ἰδὲ, ἀ186 Αἰ μθ μον ὉΠ ΓΘΓΘ 
Ἀδθιθ ΘΓ, 50. τηϊβίθη δέ γ! ]οἢ) ἀ16 ΒΟΠ 6. ἀπ ηδῃθυθη 
Εγθιηάθ 465 ϑοκγαίθβ 56] Π6ὴ θυ βί νῸΡ Δ|16ὴ ΔΠΠ ΘΓΘη 8Ιὴ 
ΒΟΠΙΘΡ 2] ΟΠβίθη οηρ πάθη. Ζι ἀϊθβθη σϑῃδγίθ 1 0}} ΧΘΠΟΡΠΟΗ, 
πη4 65 Πἰοσὶ ἤδ0ὴ ΤΥ, 8, 11 ἀ16 ΑππδΠπη6 η8}16, ἐδίβ δ᾽ σι ηδο βιὶ 
ΠῸΡ ἄθπη ἤγδησθ βθίηθβ ἤθυΡΖθηβ [Οἱσίθ, ὑνΘ ἢ Θ᾽ 65 ἘΠίθΡ ἢ ΔἢΠῚ, 
οἷη τηὔρ!οῃβί ἔροιο ΒΙ]4 βθῖπμθβ νυ] 6] Προ ΕΡΘ 465. Ζὶὶ θηΐ- 
νου ἵδη ἢ). ΖυρΊΘΙΟἢ. ἀΡθ6 . ἤχίθγίθ ον ἀδάπγοι. ἀιιοἢ ἄθη ΘΠ, 
(61 βϑίποι ΒΙΙἀὰπρ ππα 56] 6 ΠῚ σΔη 26 ΠΠΘΡΘῺ ὙΘ56 ἢ 8118 (6η} 
ἱπηραηρ τη ἄθη τνοβοβίθη ἀπα ἐΡυπηηβίθη ἃ|[6ι ΟΊ ΘΟ ἤθη 6}- 
ΔΘ ΒΘ ναι, ΠΙΟΠ Ὀ]ΟΙ5. {ΠΡ 510} 56! 5, βοπάθρη θθν ΡΚίθ Δ 0}, 
ἀαΓβ 56) σ οΟἴβον ΠΘΉΓΟΙ, γθη ἢ 6 ἴῃ ΟΠ] ΔοΡίθ, 16 Θ᾽ ΙΓ ΚΠΙΟΝ 
ππ4 ΘΙ Δ σ᾽ γᾶν, [6 θέ ἀπ ἸΘῃγί 6, Δ 10} πΔ 0} βοίηθιη Το 6 Π06]] 
αἴθ Μϑηβοῆθη ζν Τυροηα ὑπ 2} ΥΥ̓ οἰβῃθιί [ΠΡ ίο. 

1656 β θη! ον ηρ Παΐ 6Γ ἴῃ ἀθὴ Μθιημ ον ὈΠΠ6 ἢ πἰθθΡ ροἰθρὶ, 
ὉΠᾺ Ζυγὰν 1ἢ (6 ΕΌΓΠΊ, ἀδ[5. ΘΓ ἴῃ θη Ζυγοὶ δυβίθη Καρὶζθίη ἐἰ65 
δὐβίθη ΒΟ μ65 Ὁ) ἀθὴ Βοκγαίο5 σθρθη βϑῖηθ Ἀπ κΙᾶσον νϑρ θιἸρὶ, 
ἰηάθιη Θ᾽ Ζιιουδί αἴθ θοϊάθη Παμπρίριιηκίο ἀδΡ Απκίαρθ 56 1081 
νυ] ἀθυϊοσὶ. ἀπ ἀδηπη (νοη 1, 2, 9 Δ), νγὰβ ΖῈ {Ππ|οΡβι Ζαης 
ἀθυβθι θη βοηβί ΠῸῸἢ νορροῦν δος νου γὰρ, Ζὰ Θη ΚΡ ΓΘ ὴ 

Ὦ Εἴηθ ἁυϊδοτε Υ ϑυδη] βϑηρ Ἰὰρ ΔΡΘΙ [ἢν ἴῃ σον 8 δ οἢ ἀδτίῃ, 
ἀδβ τη ποιοὶ Βορίομίο ἅρογ ἄθι Ριοζοῖβ πὰ ἀΐο Τἢαἰβδοῆθη, ἀΐδ ἰδ ἢ 
που θεοί ἢν Παιίθη, ννϑῖομο θα] ἃ ποῖ ϑοκγαίοβ᾽ Τοάθ νυϑγο 6 0Π| 0 }}} 
ννυγάθη, νἱθ! Γ ο. ἀυγο ἢ ἀπ νν δῆτα οὐδὺ ποθ σὴ Ὀορσγῦὔηἀοίο ΠδΡβίθ! θη ς 
ΖΓ Βοιοἰραπρ οὐδν Ετγρᾷηζιηρ δυ[ογάθγίθη, 85. 1, 4, 1. ᾿Υ̓͂, ὃ, 2. 
Βδηκο ἀθ Χρη. υἱία οἱ 801. Ρ. 1. 

ἘΔ Ῥαβ αἴθ ΕἸπι ΘΙ! ὰπρ ἴῃ Βύσμον ἀηὰ ΚΑρίίο] ἴῃ ἄθη ΔΙ πηογ Ὀ!ΠἸθὴ 
ΘΡΘηβουθηΐρ Ὑγἷ6 ἴῃ βοίπθη δηάθιθη ΒΟἢγ ΓΘ νοὴ Χοποριοη 86] 8ί ἢ ογ- 
γὔγί, ἀὰ5 θεάδι Κοῖπογ Ετγονθγαηρ. 

φι 
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Θ0ῃ{. ἴῃ 8116 πὶ ΔΡΟΥ τγὰβ [ο]σί (νοη 1, 8. 8Π), 416 οἰηζϑίηθη δἴο- 
Ἰπθπίθ ἴῃ 66Γ ΠΘἢγ 6 πη ἰπὴ ΟΠΒΑγα Κίο 465. ΘΟ Κγαίθβ, γον Ζισβ- 
τύϑῖβο ἀπγοῖ ΜΕΘ σ νου (ἀΘβργυᾶομθη, ἀδγρϑβία! πάθον δτι5- 
[Πγί, ἀ4[5. 516 ον ΔΙ Ππη ΠΟ. σὰ οἴη θῖη Τοίδ! 11 ογράηζθη, ἐἰὰ5 
αη Επέθ ἄδὺ ϑουγ ἀστο ΥΥΙΘἀογμοϊπ πο 6 Γ υγθβθη  ΠΟἢβίθη 
Ζρ6, 415 [ἰθβϑι αι 6 Γ σΔηΖθῃ ΒΟΙΠΙΔονιιηβ, ΡΟ ΒΟοββθη πῖρ 
(Άδηϊο φῥ. 12). [πῇ ἀρτίσθη ΠΟΡΡΒΟΠ  1η (6 Ρ ΘΟΕ ΘἰΠ6 σΘυ 556 
Ονάπαηρ, ᾿π5ο 8 ἢ 510} σ 1558 ἀΓΊΡ ΡΠ γθη Θδβριᾶομοπ. πηΐθν-, 
Ξοῃοιθη ἰάββθη, 416 ἀαγο ἢ σϑιη ΘΙ ΠβΠΊ6η Οὐ6. νου νγαπάΐθη [πα] ΐ 
γα πάθη 5ἰη4. Πὰ5. δυβίθ Βιο Πάηρί πη 46 Ζυ ΘΙ 6 ἢ ΘΏΘΘΡ 
Ζυιβαη 6 δἷβ ἀἀ5 ἀγι{[6 τηϊΐ ἀ6π} ν]ογίθη. δοη 1. 9 15 ΠῚ, 1 πᾶη- 
4611 65 5100}. συθβοη 0 ἢ τἀπὶ 416 εὐσέβεια τἀπᾶ ἐγχράτεια. ὕοη 
ΠῚ. 2. δ15 1. 10 δὲ νοὴ ἄδὺ ὨδηκΡαν κοῖς ἀπὰ θη ῬΠἢΙΟΠίθη σοσθη 
γρυυναπίθ ἀπὸ Εγθαηάο ἀ16 ἤθάθ. ΔΥΙΘ 5100} 15. ἀδῃϊη ἴθ Πὰν- 
ΞΘ απο δα Ταυσοπάθη ππηα ῬΠΙΟΠ θη. θ6Ζορ, ἀ16. ἃ}16 ΜΙ θη βοῃθη 
ἈΠΡΘΉΘΗ, 50 {ΠΠγ᾿ ἀπ5 ἀἀ5 ἀν [6 ΒΊΟΝ ΠῚ ΒοΙΓαΐθβ 1ηὴ (οερτγὰ- 
ἤθη νοῦς ἴδ 6. πηϊΐ δἰ ηζοίηθη [θη {6 (16 5Ρ6216116 ἵἀπιηβὶ 
πη ΒοβοΒα[Πσὰπρ [ΠΠΡῚ, συ ! 6 516 σγδίθ {γοῖθθη (ἘΠ οργη- 
πηϑί, δίδαίβυ θυ ννα πη, ΠΙΒΡΕ ΓΙ ΘυἸπιηϑι, Μία] οΡ- ἀπ ΒΗ ΠΔπθΡ- 
ἰπιηϑ.. Καπϑί ἀθν {1606}. οὐδ ἴῃ ἀθηθη 6Γ ἴθθν ἀδ5 θυ θη ἴῃ 
σουνίββθη [ᾶθ6η 465 6 ΡΘη8, 2. Β. ΘηΠ ΘΠ ΠῚ (6 ΟΤῸΪ5 πἰομὶ 
δΡἸ Π6Ρι υνῖλ, ἀρ ον Εν πη άπ σ Βοῖηι ἢ θίβθη, {68} τη δηβία ἴθ 65 
Εββϑη τι. {6Γ6]. 510}. ἁιιβὶ [5ι. [π υἱθῦίθη Βα 6 ΘΠ 10} ΘΡ ΔΓ ἢ 
ὙΠ, ΔΡΘΘΒΘΠΘη γῸπὶ νἱθγίθη Κδρ]6], 5. οἱη ἀθβρυο! τηϊΐ ἀθηι 
ΒΟΡ ἰδίῃ ΠΙρΡρίαβ ἀθ6 ἴθ ἀθρθο ΒΕ οἸκοὶς θη μὰ 15), νὶθ Βοικγαΐθα 

Ἔ) Εἴη δ [{4}]6πἀς 5.6 }16 πἰμημηΐ Καρ. 4 οἷη, ἄἀθῆῃ 65. Ὁπίθγθγ οι 
ἀϊο νῖον. ἀδβργᾶομα τϊί Βα γἀθηιοβ, ἀἷθ οἴη θα ἀΠΐ6Γ οἰπᾶπά ον ἴῃ Ζυ- 
ΒΑ ΠΊΠΊΘΠ ΔῊ δ᾽ βίθοπ, ἠἃ Καρ. ὃ, 5. ὃ ἀαϑ ΔαΒΓἤἤγοη, νὰ 8 Καρ. 2 ὃ 40 πεϊί 
ἥκιστα μὲν ̓ διετάραττεν, ἁπλούστατα δὲ --- ἐξηγεῖτο ἅ τε ἐν ὑμεῖς κτλ. 
δηροήθυϊοι νυράο. Πὰθ. ογκθηπί πηδῃὴ ἅπ8 Κὰρ. Τ ὃ 1, ΨῸ ἀϊὰ Ὑγοτίς 
ὅτι μὲν οὖν ἁπλῶς α. 4. ν»ν. δ Ἰοὴηθ5 ἁπλούστατα τυτοκσαρσοῆθη 
βοποίποη. Νίδη πιμῖβ αἰδὸ ὙΠ] ἀΠΠΘ πα, (5 ἀδβρνᾶοῃ. πλϊὶ Η]ρρἱὰξ 
ἰδὲ πὰγ ἀδγατ ΘΓ οἰ πο ΘΓ ΘΙ  , τ 61} 65. νοὴ (δ᾽ δικαιοσύνη δαπάο! ἃ. ἢ. 
ἀοι)οηΐσοπ Ταροηα, αἷς ἵπ ἀν σωφροσύνη περὶ ἀνθρώπους οθδηδῃ βίδμ, 
ννὶο ἀδ5 γΟΥ ΟΡ ἤθη ά6 Καρ. νοῦ ἀδν εὐσέβεια ἀν ἢ. ἀδτ σωφροσύνη 
περὶ ϑεούς παπάο!!. ΥἹΟΙΙοΐομς ἴϑὲ ἀΐοβον ὨίδΙορ Ξρᾶϊεν πἰθάθγθ Θβ τ θΘὴ 
415. αἷο ἀθγίσθη ἀΐθθοβ Βαομο5. πὰ παΐ Ξοπλῖί ἴῃ Ἐπιδηροί απ ΘΙΏΘΥ 
Ῥαββοπάθγθῃ ἀἴδβ6 8666 ϑοαπάθη, ἰπάθπν ἀθγοι ἀἶδ ΕἸηΙοι απο (ᾧ 1 --- 8) 
πὰ ἀϊα ΒΟ] υἱβυνοτία τοιαῦτα λέγων ἃ. 5. ν»ν, ἀδγ Ζυβαιη πη Π6 πιὶΐ 
ἄσπι νουπογσο θη ἄθη ἀπα πιϊΐ ἄδπι Εοϊσοηάδη νϑυη {61} νγαγάο, Ὀϊπάουῖ 
ὙΠ ἀοπ νογιηἰ(βίδῃ ΦΖαβαιηπηθ πη ἀδάθγοι ᾿ουβί θη, ἀαῖβ οὺ Κὰρ. ὃ 
υ, 4, 1--- [γ᾽ ἀπθολί οὐεᾶγι ; ἀθηῃ ἀδ8 ἀδθρυγᾶοὶι τηϊὶ ἩϊρΡ᾽ὰ5 8688 οἵη 
ἀν οἰ 65 Βοῖβρὶθὶ, υνῖο ΒΘ κν. τοῖς μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ προσεφέρετο. 
Εν δ δύ ἃἰλον 56 1081, ἀδ[5 ΗἸ ρὈ᾽ὰ5 ἄθπη δ Κι, σα ἃπάοτα σόοι θογϑίθιι ἃ]5 
Βυιζηγά, Δαΐ ΥΝ Ραΐδι 16 πὸ5 ἁπλούστατα βὰν εἴοιι. Ἐξ νυϊγὰ αἰβὸ [ἂς 
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πηϊΐ γουβο θη σροαγίθίθη {πο ] } σθη γουβοΙΘθὴ Ὑ ΡΠ, ἘΠῚ 
δ6. ἤδη Πύπογθη χιιζια[ ἤχθη. τη τν]θ ΘΓ 516 δύο τὴῖΐ (οίίοϑ- 
[τοῦτ πη Τασοπα τὰ ΘΡ  ΠΠ6 ἢ ΒΘτηΐ ννᾶν, Θἢ.6 δυ" 4] 656] 6 ἢ ΖΕ 
ΕτΙοσπιιησ γοη Κιϊηβίθη τπτἰ ΥΥ̓ἸΙΒΒΘ ΠβοΠα 6, Βουγ οὶ ΟΡ 1656 [ΠΡ 
σθοῖσηθὶ πη τνοῦὶ Ὠ16}1 ΕἸ 5. απ Ζ611 ον Μοηβομθπ ἴῃ ἀπ- 
ΒΡΓΌΟΝ σὰ ΠΟΘ η, οὐδὺ χὶὶ 6 1 Π ΠΟ Ρ ὙΠαΠσ ΚΟΙΓ γϑγδη]αίβί 
ἘΠ4 δη]οϊἰθίθ. ΤπΒθΘβοπθγ Ζοίσθη Υἱοῦ ἀοβργἄοῃο τη Εὐτηγ- 
ἀοιηο5 (Κὰρ. 2. 8. ὅ. 0), ἴθ 65. ϑοκγαίοβ. νουβίαπε δα ΓΘ γϑὺ- 
πη ΘΙ 1 ΠΟΘ ΚΘππΠ͵856. ΘΙ Πρ ΘΠ] ἀδῖο ἀπο] ησθ χὰ ἀθν Εγκοπηηί- 
ηἶβ, ἀαἰβ 516. πιο 5. Ίβ5θη, ππὸ χιν ΒοϑοΠ οι θη μος χαγίιοκζιι- 
[γθη, ἀπ ᾿ῃ πο π ἄδηη. γ ΘΠ ΟΙ 1 ΘΓ ΓΛ ἢ σου ΟΠ Π6η, ΠΠΡῸΡ 
ἴῃγο 1  πβδα σα. ΤἹΟΠ 56. Ὑογβί θα πσθὴ ΘΙ ΖΓ πσθη ππὰ 
ἴῃ πθη ΖΓ Γὔβϑαι πο ΠΡ βο ἤθη πη ἢαΐ τη ΤΠδί ᾿οἰχυβίθῃθη. ἢ ὰβ 
Ἰείχία Καρ οὶ ϑὲ οἱη ΕρΡ!]οσ, ἀθὺ ἃπὶ Επάθ, ττῖθ βοῇοπ Βοπηθγκί, 
(5 ἀ8Π26 ΖΔ ΠΊΘΠ [556 η6ἰ ΔΟΌΒΟΠ]1ο[5ἢ). 

Εἴηθ Ρῥἰδητηδίβισο Ογάπππρ ἴῃ ἀ6Ὁ ΕΌΪσ 6 (ον Εγύγίθυιιη σθ ἢ 
πη (ἀοβρυἄοῃθ ἰδὲ 50 τη Δ]]Π σοι θίΠ Θἢ ὙΥ0}}} Ζιι ΟΡ π ΠΘΠ, ΟΠ ΠΘ 
(αἴθ Ἰοάοο 6 ἢ 4] γῸῈ. ΘΙ ἢ 6 ΠῚ βυβίθηηδ ΒΟ 6 ζ15ΔΙΩΠΠ ΘΠ ΔηΡ᾽ 
Θά6Ρ δἰπον βίγθηροῦ θη ΠΙβροβιθοη 416 ἢθάθ ἰϑί. ΕἸΠ6 50 10}}6 ἰὰσ 
πἰομί πἀπὰ Κοππίθ πἰοῃΐ ν0} ἴῃ ΧΘΠΟρΡΠΟη 5 ΑΡΒΙΟΠΐ Πἰθσθη. ΕΓ 
Μ01}}, τνῖο ον 1. 8, 1 ἀδαι ! ο βασί, ἀἀγβίθ]]6η, ]6 ϑοκγαίος ἢ16, 
γγΘΙοΠ6. πηϊζ Ἰῃ πὶ τπηθ ρθη, ἀπ γῸ } ΒΘΙΒΡΙ6] ππὰὶ δά [ὐγάθγίο, 

᾿Π ΘΟΥΘΙΣ ΘΓ 510}. ἀθββθπ ουϊη ποῦ. ἔθου] 6 [ογῚ δ᾽ ΡΟ ΠῸΡ τᾶβ 
ΒοκΡαΐοα τυ ΠΟ σοβργοο θη ἢδΐ, ΟΠ 6 οἰ νγᾶβ ΥΥ̓ θη ΠΟ 65 Πἰπ- 
φαζιίῃι πη ΟἷδΡ τυ ΘοΖι 55 6, 850. ὈΠ16 0 [ΠΡ 416 ἀπογάπιιηρ ἦδν 
Οοβργάομθ, αἴθ ϑοκγαίθβ. τηϊΐ ΤΘ 6 ἢ 50 γὙΘγβο ΙΘθηθν Ασί, 16}}5 
ἘΠῚ (1656. 161}5 αἴθ ἴῃ πη Ὀοο]οι πάθη τη σιῃύγοπάθη Εγθιπήθ 
σι ΒΘΙΘΏΓΘη., ὙὙ16 5100: σον αἴθ (ἀοἸ ρθη Ποῖ ἀαγθοΐ, [ΠΠγίδ, 

ῃδί ὉΠ 10 ἢ} κοῖη ἀπάθγοβ ῬΡῚηΖῚρ ἰθυ]ο, 415. 616 ὙΟΥ νἀ (5. Πα Ὁ 65 
Τη}Π18]08.. βουνθ 1101}. οἷηθ. ποίησ. Εο]σο. Θθθη Ἰ6ηθὺ ΤΎΘιιΘ 
θοὶ ἀδν Βοϊαιίοη αἴθ ὑϊίονο ΥΥΤΘ θυ απ ἀθυβ θη (ἀϑάδηκθη 
ὙΓᾺΓ, ΟἸ6 ΠΠῚ 50 ὙὙΘΠΪΘΘΙ γ ΡΠ] ΘΙ ἢ τνοΓ θη. ΟΠ ΓΘ. 415. 65. Θἷἢ6 

ἄδη Ζυβαιηπηθηῃδηρ ἀδάυτοι,, ἀα[5 τηδὴ πο ΤΊ] σης νοη Κρ. ὃ δυΐ ἀδ5 
οτϑίς ἀθβργᾷοῃ τηἱΐ Ἐπ ἢ. σ᾽ οῖοἢ ἀδ8 ταὶΐ Ηρ. ἴοϊσθη ᾿ᾶ[5{.. πἰοί8. σο- 
ψΌπηθη. ἔρτίροπβ 5. ἄθη Κιὶί. Ἀπἢ. 

Ἢ) Ῥιπάονῖ νυν τ ἀδ5. Ἰοιχίο Καρὶ(6], νυν δὶ] 65. δον ἄθῃ 1, 1, 1 δη- 
σοἀοδα(οίοη ΡΊΔη Πΐηδὰβ σο 6. ΝΜ ἀθ5 νουίαθβογα ΑΒ , νῖθ 5ῖ6. οθθῃ 
(δ ὅ) ἀδτσοϊοσί ἰδέ, βομοῖη! τὴῖγ ἄθν Ερί]οσ 86 ἢν σοὶ σὰ βἰϊπηπηθη. (Π 88 
μαΐ {το ΠἼ1οἢ πο σον ίθβοη Ε. ΡΟΒΙΟ: ΠΘ ἀησϑθ] ον Χοπορμοηίίβοῃ δ 
Αγροϊορσίθ ἴθ ἴῆγοπη Υ Θγμἃ  ἐηἶ8 σαπὶ Ἰοίσίθη Καρὶζοὶ ἀθγ ΜΘ γα ἢ Π θη.) 
γδηπ Ὠπάον ἴῃ ΤΥ, Τ, 10. ΤΥ, 8, 1 οἷηθ ΝΘ θυ μος δὰ8 1, 1, ὃ βιθιΐ 
ἀπ ἀδτγαῃ Αηβίοίβ πἰπηπιΐ, 850 ἰϑί ἀδθ οἴπθ δἰοπ Βείδης, 8. ἀΐδ [ο]α. 
Αππιοτκ. απὰ ἃ 29. 

[σ᾽ 9] 
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Ρεὶ Ρ]αίοῃ (ον. 490, Ε.. ϑγπιρ. 221. 1).} ΘΡΘῆ80 ψ]8 Β6ὶ Χθπο- 
Ρβοη (4 2, 37. 1Ν4, 4, 6) βου]! οἴθγίθ ΠΡ ΘΡἸβι 50 η86. ΕἸσθη- 
τὐχ ἢ] κοῖς 465 ΘΟ 5. νὰν, ΠΡΘΡ σ νΊθ58 ἀθρϑηβία 6 ̓ ΠΠΠη6Ι 
Θ᾽ ἄΔ556 106 ππη6 ἴῃ ἀθυβθι ρθη ΕὌΤΙΏ Ζὶ βάρθη ἢ). 

9 Αὐ5 ἤθη ζνϑοϊς, ἄθη ΧΘΠΟΡΠΘη Β6Ὶ ΑΡἤαββα σ᾽ 561 Π 6} δ6- 
ΠΙΟΓΔΡΙΠΘ ἢ νου οἱ σίθ, θυ]. 510}. ΔΡῸΡ 0} οἷη ὕϊηβίαηα, ἠ6. 
Ζαπἤοῃϑι οἴνναβ ἈΠ 4}16π 465. Παΐ, ἀδίβ. Πα ΠΆΠΟἢ ἴῃ 46 ΠῚ ΘΔ ΖΘ 
ΒΟ. 510}. ΠῸΓΡ 6ἷη δἰ πχίρθα ἀθβργᾶοῃ Ππάοί (1, 8, 8 [{.}, ἀδ5 80- 
Κιδίθβ γηἱΐ Χθποριοη 5608. γί. ΕΓ 16 η θη ζννθοκ Κη πᾶ] 10 ἢ 
ΠΙΟΠΐ Θόνγο}]} ἀἀ5 ἴῃ Βοίγδοηί, ννᾶβ Θ᾽ Πη1ΐ ΧΘΠΌΡΠΟΝ ὑπαὶ 5ΘΊΠ6 ἢ 
ΔΠάθΡοη πἄποιθη Ελθαπάθη, ἀ16 56] δῖ βοῆοπ ἐν ΕΓΟΠη ΠΟ κοὶς 
ἀπ64 Τυροπα θΘρθβίθυ ὑνάγθη, ἴθ ἀθσθηβίδηαθ ἀ6. ΝοΓὶ τππὰ 
Δη ΘΓ Ὠὔμογα ΤᾺ ΛΓ Θββθὴ ΘΟΒΡΓΟΟΠΘη, 815 ν᾽ ἢν ἀ16 τί ἀπά 
γοἰβθ σι βοθ] ] 6 Γη, τνῖθ Θ᾽ Ζα ποδί βοῖπθ ΕΡΘαΠ 46 νοῃ ἸΠΓΘἢ 
ἘΘΠΏΪΟΡη ππῷ νου Κορ Ποιίθη χὰ θοίγθι θη βαοῃίθ (1, 3. 8. 1. 7. 
ΙΠ, 1. 2. ὃ. 56. ΠΠ,| 12. 1.2. 8) υπα 516 ἀἄδπη ἀπγοῇ τνϑιΐορο Β6- 
Ἰθῃσαπο [τ ον (1, 8. 11, 6. 7. 8. 9. 10. ΠΙ, 8. 12. ΤΥ, ὅ. 60) ὥ); 
ἀδπη 06} Δ 0} 485 ΚΟΥ ΓΔΓΘη χὰ ὈΘΘΟΏΓΘΙθΘη, 16 ΟΡ ΝΘ ηβΟ θη, 
Ἃ16 1ῃπ πἰοἢΐ πᾶπον δηρίησθη, [ 416 Ταυροπα, [ν᾿ οἵη νϑυ πη ηΐ- 
ΠρΡῸ5 ΠΘΡΘη Ζὶ ρον 6 ΒΟ Πΐ τνὰν (1, 4. ὅ. ἢ], 4. ΠΙ, 1. 2. 8. 
4. ὅ. 6. 7. 9. 10. 11. 13. 14}; μα ΠἸο ἢ ἀπο, 16 δ τη ΒΟρἸβίθῃ 

χὰ γνϑΡοἤγθη ΡΠΘοίο (1, 6. ΓΝ. 4). ΠΊοβθη ἀθβρυᾶοῃθη πὔνί Χθηο- 

ἘΣ Ἰῆγρη (ἰοίογθη ἀτὰπά ἢαΐί ἀΐθβο ΕἸρθπια ἢ κοὶ ἴῃ ἀθγ ἀπΐδῃ 
(8. 29) σὰ Ὀοβργθομβοηάθη Μίοίμοάο δοκγαίβοιθν Πα! κα κ. Ζαυρ)οῖοι ἀθ6ν 
ουγϑ οἢί6 ϑοκγαίθϑ ἀδάμγο!, ἀα8. δ΄ ἰπὶ ἀδαθηβαίζ Ζὰ ἄθη ϑορ ιἰδίοη, ἀϊδ 
ἄἀυτοῖ Μαπηϊο 4} Ἰρ]κοῖ ἀθ5. Αὐυδάγαοκβ ἀπά ἀθὺ Παγβίθ! ] πο Ζὰ οἰ δηζθῃ 
απ σὰ Ὀοβίθομθη βυοῃίθη, ἃη ἀθυβοίθθη Εοτη ἀθὺ ἀοάδηκοη [6β 16}, 
ἀδβ 50}. βοίπθη ϑοῃ!ογη ἀὰ5 νουϑίδηἀπὶβ σον ίββον Ὠηρο ΠῚ 50 ἴδϑίδν 
οἰηριᾶρίο ἀπά ἀδῖθ ο΄ 86] ῃ8ί ἄθὴ ϑομῃοὶπ ἀ68. δ᾽ ἢ νυ ἀΘγβργθοθη5. γϑ- 
πηϊο : ἀδθηη 510} νυν ἀθγβργθο θη ἰϑί 485 βἰομογείο Ζοιοθη ἀθ8. ΝΊ οἰ νυ ἴββθηξ, 
8.1, 1.. 18, 1Υ4Φ2,.21. ΥΥΊΘ 56} δ5. 061 σ]θί ον! ϑοκγαίθβ νϑυβίδης, 
ἀδηβοῖθοη (οροηβίδηα. οἰπο οὐμηϊάθηάθ (ἸοἰοΓΟνϊσ κοῖς ἀπὰ Ὀδὶ [δϑὲ 
δ᾽ οἰοοπν ἀδάδηκοηρδηρ πλϊΐ σφ βομ οκίθη Δ ΘΟθ56 1 ἴῃ ἀθὺ ΕἸηκΙοἰ πῃ ρ; 
2 ὈΘΠἃπά6]η, ἀἃ5 Ζεὶρὶ οὶ ΧΘΠΟρΡἤΟη νον 8]16πὶ οἷ Υ β ]οῖοῖ νοι 1, 4 
τί ΙΝ, 8, 1 οἰζίογθη Ὠϊδιορ [ἂν ἀπθοῖί σὰ οὐκ] ᾶγθη, ψῖθ ὃς. Ὠίπάον 
βοίμδη, παιρίβϑομ! οι. ἀᾶιαπη, ννοὶ! ϑἰο 0} ον οἷη ρᾶδὺ ΝΥ Ἰθάθν- 
ΠΟΙ ρ ἢ ἃι5 1, 4 ἤπέθη, θϑγα ἢ! δ οἰηθὺ ΥϑυἸκθηπὰηρ ΒΟ Ἰκγα ἰδοῦ ὅ6- 
ΒΡΥΔ ΟΠ βνν οἶβο, ἀθὺ ἴῃ ἄθη Μοιηον  Πἴθη δ ῆσο ΥΥ̓Τοἀ θυ οϊ απσθὴ ἃ] οἴ Γ 
Αὐἱ εἰρη ὕπι! 16} 5ἰπά. Υρ). ἄθεον νόμος 1, 2, 41 Π. ΙΥ̓́, 4, 18. 0, 12, 
ἄρον ἀγαθός υπὰ χαλός 1], 8, 1. 4. ἸΥ̓͂, 2, 831. 6, 8. 9, ἄρον μανία 1, 
ἀἶθ0. ἵι. 9, 0, ἅρεν σοφία ἹΠ], 9, 4. Κ᾽, 6, 1, ἅδον δικαιοσύνη ΠῚ, 9, 6. 
ΙΥ, 0, ὅ--θ. 

ἘΔ Ηϊδγάαγοῖ υνἱγὰ Δ 0}} δυβ ΠΟ. Ὑν Θβ 8} νοῦ ἄδη νυἱθίθη ὅ6- 
Βριδοι θη, αἷς Βοϊταί 5. πϊΐ ΧΘηΟΡ οα βο δὲ σϑἢ δ! θη. πα θθη πὰρ, σοταὰθ 
͵6η65 δἷπθ, πιὶΐ ἄθν ἀδ8, ννὰβ Πίορ, [δου ἃ 4 ἄνευ Νϑηοριιοηβ ἰοϊάδη- 
50 ΔΓ Π1ο}6 [1606 χαπὶ ΚΙοϊηὰ5. ουζᾷ! {, σὰ νου] οἰ οθὴ ἰδ, πὶ σοί οἰ! νυ ἱγὰ 
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ΠΟΙ αἷβ ἰγθιιθι Βορ]ο ον 465 δοκναίθβ σὰ. ΑΙβ Θ΄ 816. πίθάβθγ- 
ΒΟΠΡΊΘΡ, νὰν 65. [ὋΣ βϑίπθῃ ζννοοκ ο]θι ΠῚ Πρ ἢ), ννὰ5. ΘΓ. ΟὐδΡ 
βοηβί δἱη ΓΙ ΓΟΡ οὗννα ἀἀυν ΒΟ 6 ἢ ΘΡΓΔΟΪ, πη ΘΓ ΜΨᾺΡ, ὙὙ16 ὙΥῚΓ 
Π 8118 5616} Δη ἀθγθη ΒΟΠΡΙ Θ ἢ ΚΠ ΠΘἢ., ΔΠΒΡΓΡΌΟΙ5]05 απὰ Ζι- 
ΓΚ οπ ἃ σθητρ, τὴ ΒΙΟΠΐ ἀπ ΟΕΙσῸΓ. Οὐδ᾽ βίὔγοπ ον ΝΥ οἶδα 
561η6 ῬΘῦβοη ἴῃ ἤθη νογἀθυρνι πα χὰ ἀγάησθῃ. 

5. ΘΠ] ΓΘ ἢ πιὰ 406} πὶ Θἰ ηΖοΊπ θη αἴ6 Μοι ΟΡ] 16 τπα 10 
16 τνοὶΐ δ᾽ πα 516 σϑοϊσηθί, δἷη. ἰγθιιθβ ΒΙΙἃ νοη ΘΟ] Γαίοϑ᾽ ΓΘ ἢ ΓΘ 

ππα ῬοΡϑύ ΟΠ Κ οἱ  Ζὶὶ σοθθη 7 ---- ΠΙΘ86 ΕΡασ θη 50}16ῃ, Βουνϑὶΐ 65 
2} ΓΘΟΒίοπ ὙΠ γαΙριιη 9 ἀἸ656ι ΒΟΒΡΙ πὐίρ ΒΟ οἰ πί, ἴηι (ο]σθη- 
ἄδθη ἴῃ τηὔρ ΠΟ Πβίον ὐγζο θθδηϊνουοί τνογάθη. 

Ἔ, ῬάΠ ον οὐ κ]ᾶν δ᾽ 0} δυοῖ, ἀαίβ ἀυγοιννορ 50 ΚΓ. πῸγ τηἷΐ οἴπθῖη 
νυν οἰίθη βργθομθηά οἰηροία γί υγὶγά, ἀπά ἀδίβ ἀΐθ ἀἀθβργᾷομθ ζαπηιοῖβί 
οἴπθ βρθΖίθα Αηραθο βοῃβίϊσον Ζθυρθη τηϊίρσοίθι! ὑνογάθη, δΝίδη ἀδγῖ 
480 88 ἄδη ἘΘΉ]οη ἀἴθβοῦ Προ ὑπὰ ἀδιδυβ, ἀαβ ἀθγ Πίδ!οσ ΠῸΓ 
ἀυγοῖ εἷπ οἰπίδοιιθβ ἔφη, ἔλεγε, ἤρετο οὐδοῦ ἐπεσχόπει ὧδε εἰπρεϊοἰ (οἰ 
υυἱγά, ποι οἴννα (ΟἸσθγη ννΟ]] θη, Χοη. τίθει θγ ἴῃ 4|1|6η ἀἴθβοη ἈΠ] ἢ ΠῸΓ, 
νγῶ58 ΕΓ γῸὴ ἃπάρθιθη σϑηδιί, ἀὰ βοηβϑί νη ἃ||6η δ [56 ἄδθπὶ ταϊΐ ᾿Ππ πὶ 
56 108 σοῃδιίθπηθη (Ϊ, ὃ, 8 Π.) πὰ ἀγοὶ ἀδβργᾷομῃο ὕθγὶρ Ὀ] οἰ θθη νυ ὕγάθη, 
ἀθηθη 6Γ β6ϑ]ῃϑί «18 Ζευρε θεϊσοννοιηί ἢδίί6, πβηη] ἢ} 1], 4, 1. 1], ὅ, 1. 
ΙΝ, 8, 2, ψὸ οἵ" αἴθβ ἀυγο! οἷηπ ἤχουσα οἄογ παρεγενόμην δυδάγοκ] 1 οἢ 
οὐ κιᾶγί, ΑΡροβθῆθη νοη !, 2, 80, ψὸ ἀϊθ δον ἀ68 ϑοκγ, ἀσγοι λέγεται 
εἰπεῖν οἰπσοία γί ννογάθη, ἀπά νοη [Υ͂, 8, 4, νγοὸ δγ θϑιϊοῃίθί, νγὰβ. ἴῃ πὶ 
Ἠδεμηοσθη 68 τηἰροίο!! 0 Παιί6, Καπη 65. βοῃθίπθη, 418. ΟὉ δ΄ θεοὶ ἄρῃ 6ε- 
ΒΡΓδΘΠ θη πἰοπί 86} 08. Ζυροθοη Θανθβθη υγᾶγθ, ἄθηθη οἷη οἶδα δέ ποτε 
αὐτὸν διαλεχϑέντα νογαυβαοβο οί υνῖγὰ, παι! οι 11, 9, 1. 10,1..1Π| 3,1. 
ΙΥ͂, 4, ὅ. ΙΥ̓́, ὅ, 2. Ὠοοῖι τηδοί θη βογαάθ αἴθ συνοὶ Ἰοἰχζίογθη ἀθβργᾷομο, 
Ὀοϑοπάθιβ ἀ88 πὶ Ηρ ρίἃ8 σϑ}δ] θη θ, σ8η 2 δηἰβο ϊθάθη ἄθη ΕἰηάγυοκΚ ἀδ8 
861 5 ρ  ῃγίθ πη, ὙγΟΓ 118. δἰ ον ουρίθθί, ἀαί5 ἀἴ6865 οἷδα σον 5 πἰοῃς 415 
ἀερβεηβαίζ νοὴ ἰθηθπὶ ἤχουσα τὰ νϑιβίθῃθη ἰϑί. Νϑιπιθη νυ ἷν Πΐηζα, ἀαΐς, 
ννὶθ ἂὺς ᾿Υ̓, ὃ, 2 Πουνοῦσοηί, Χο. νὴ ΠΊΔΠΟ ΘΠ ἃηάθγθη, τγὰβ 50ΚΓ. 
ἴῃ 86 Π6. ΑΙ ΘΒ η οἷ 1 σοβρυο ἢ, Κοηπίηϊβ ἢαί6, ἢ Π6 68 Δι [Ζυ οι ΟΠ ΠΘη, 
800} νοηη ἀον ἀδροηβίδηἀ δὴ 510}), Ὑγὶδ 8η ἰθῃθῦ 8.616, ἀθὺ ΜΙ δ] αησ 
νγογί νὰν, πὰ ἀα[5. δ᾽ ᾽πὶ νου] οσοπάθη Εδ}16 ου ἃνί, οἷἱοἢ τηΐϊξ ἄθπι θ6- 
σηΐροη Ζὶ γΟ]6η, ον ΟΠ 6Γ 86] 08. Ζθιρο σϑύνθβθη, 80 ἰϑί τηδη ψῸἢ] 
2Ζὰ ἀδὺ Αηπδῆμηθ ὈοΓΘοἢ ἰρί, ἀαΐς. Χρη, πη Αϑηδἤμηθ νοη 1, 2, 30, 383 ἢ 
ΠῸΡ Ὀου ἢ οί, Ὑγὰ8 δ᾽ νοπ 50 Κι. δηΐου 56] 08. σομόγί οὐδὺ νοῃ γοῚ- 
ἰγδυίθη Εγοαηάθη, ἀμγο] ἀθγθὴ ἔγθὰθ πὰ Ζυνγου ἃββίσο Βοι ἢ ογβίαἰὰπρ 
ἴῃ πὴ ἀδ5 56] βιῃὄγθη ο οἰ οἰ βᾶπὶ ογβοίζί ννυγάθ. Πάγὰπν μαΐ Διο ἢ ἀθν Οοκο- 
ΠΟΙΉΪΚΟΒ ἴῃ ἄδθη Μριηογ ἢ ΠΘη κοίηθη Ρ]αίΖ σοίαπάθη, ἤδηη, ον ἢ] 
ἀδ8 ἴῃ 16 Π6} τηΐΐ θοβοπάθγον ϑουσία!  σοαν οὶ οίθη ΒΘ μγΓ δα μα! θη 6- 
ΒρΡΓδ οἷ, Θοἢ 80 γα ἰβοοη ΟΠ ατα Κίοιβ ἰδί. 850. βομοὶηί ἀοοῖ Χο. πἴον ἀδ5 
ἀομδνίθ, νψῖθ Ὀθοβοηάθιβ ἀΐ Ἐρίβοάε 1Υ͂, 10 {᾿Ξ} ὑπὰ σἂη ονϊάθης ὃ 10 
ζεῖσί, πη ννἷδ 68. ἅπῸ}} ἰδ ϑρθοία!α 815 ἀδὺ 1ιαηᾶννΓ βομαΓ, ἀΐο Χρη. 
ὙΡΟΔ] ογϑί ἴῃ 5118. Κοηηδη ροϊθγηΐ Πδΐ, νουπηαίθη ᾿άββθη, Ζίθιν οι {τοὶ 
θϑιιαπάο!ι ὑπὰ 65. ἀθβῃδὶῦ ἴῃ οἴηογ Ὀοβοηάθγοη ΘΟ μγΠ πιοἀογσοϊοσί Ζὰ 
᾿αθ θη. ΑἸ8 βοίοιια Καπηὶ ἀθὴ ΟοΚ, Οἴσογο δι. ππαὶ, 17, ὅ9. ΑὐΓ Κοίηθη 
41} Καπῃ δ, υγῖθ Πιπάου ποὶϊΐ δ! οπιβ βονῖο ΘΟ θη ΚΙ νυν}, ἀθη ΒΟμΠ ας 
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16 νου βοκ  ἰΊ50 6. ῬΒΠ]ΟΒΟΡ 6. ̓αίιθ. 65. ὑνεβθη. ]Π0}} μ]ΐ (6 1] 
Δα ίβοι ἄθιη ΜΙ οπβομθη ΒΘ ΠΟ] 6 η, μ}1 ἄδιὴ ΝΥ οἸρηζθη (κόσμος) 
κι (πη. Μαη ἰγαρίθ, 16 ἀἴ6 ΟΥ̓ ΟΙ. ἀπ ΟΡ .5. 5186. Θηἰβίδη 486η, 
ΟΡ» 445 αγιηάννοβθη 4116 ΠΙηρΡ6 ἀδ5 ΕἸη 6 Οὐδ. ἀδ5 Ὑ1616, ὁ}0 416565 
 θϑοπ θονορί οὐδ πηθονοσί χὰ ἀθη ΚΘ. 861 τι. 5. ἴ, (1, 1.14). 
Ἰῦγϑί 416 Βορβίθη, ἀπ τ] ἢ π 6) Θ] ΘΙ ΟΖ Πρ Βοκνιαίθβ, Γνίθη 
ἄθη Μομβομθη. γῸ (6. ΕΒΟΠ ΘΙ Ππιηρ θυ 61 1η ἀἃ5. οἰσθηθ [ΠΠΘ6ΓῈ 
Ζαγίι οἶς, ππ Ζυνᾶι ἴῃ ἀ6 ὙΥ οἰβ6, ἀδβ "61 ᾿ἤπθη ἀν ἀράδηκθο, 46 
(οἰβί αἷ5 485 ΠΌΠοΓ δα {, ἀθη Πιη θη, 46 Ναίαν σορομ οι ἢ). 
ὙΥΔΠρο πα ἀρ 6ν 416 ΒΟρὨἸβίθη ἄθη (ἀοἰβί, πη Φυν ἂν θη 51} ιν θὴ 
Οοἰδί (65 ΜΙ θαβομθη, ἴῃ ἀ6ηὶ ΒῚΠΠ6 Ζ11η} ΝΑ [5. 4116 ΠΙη 56 ΤηΔο θη, 
ἀαΓ5. 516 485 [πα ]νιἀπιη Ζαιη ΠΟ ἴθι ἀθ6Ρ. 4165. οἱ ηβοίχζίθη τππᾶ 
4|165. ἡτ ἰπβοίθυη οἰ ηρ πα θ. [ἰθἴβθι, ἃἰβ 65 γσοη ΘΙ ΠΖΟΙ ΠΟ 
Θοάδομι ἀπα ρον πίβί νυ γ ἀὰη1 0.1} ἅ}16 15. ἀδηϊη σοἸ θη θη 
αταηάβδϊχθ ππα Ὑ ΟΥΒ Θὰ ρθη. 61 ΕἌΙΏ116.. δίδαϊ πα ΠΟΙ σΊοη 
αὐ χ] ὔβθπ πη... οἰ π6 ἀδίν οἰννὰβ ἀηθροβ. ΒΌΒΒΟΓΘ5. Ζι ΘΘΡΘΗ, 
ἰδ ἀμ 6 ΘΟ Εἰρὶ ἀπ πΙΟ 1 ἀν Ζαβίθ 6 ἢ Βα θη, να ροη 150 
416 ΒΟΡΠἰδίθπ. αἴθ ΔἸ] σθιηθῖηθ Αἰ βαρ (685. Βοβιθ θη θη. ἃΪ5 
Τοίχίθϑ Δ1601 δηβίγοθίθῃ., ννὰν (07 5 {ΠῸΠ ἢ Ναΐν ἀ65. ΒΟΚΡαίθα, 
ἀδν 16 ΒΟθρδη κα τπο β ΠΟ Δ ΒΘ 5. 08] οὐκαμηΐο πη ἀϊ8 
᾿υδομιβίο ὙΥΘΙβμ ς Ἔθθηβὸ νν]ὸ ἴθ 1 δα 1160 ΠΙησο. ἃ] ]οἱη ἄθη 
(ὐτίογη φιβοῦνῖ} (1, 1. 19), ἀ16 Βα] ΚΕ νὰ ϊ πὰμ" ΜΙ ΟῚ χὰ οἰ ΠΘῚὴ 
πύμπογοθη ἄν οοκ. ἅζπμηὶ να θη. ΒΙΟΠῚ χιηλ ᾿πἀιν 6} } 6 τη σὰ- 
(Προ Δ Ίββθη, σαπὶ ΝΥ Ίββθη νοπὶ δ οβοι ἰθὺ πη σ 6 νΌ}} 16 ὁ. αΪ6 
ΜΙ Θηβοιθ. Πἰη  ροη. [)ὰ5 Δ Ίββο. π ΔΉ] 1ΟΙ.. νυνὶ ΟΡ 65. ΡῈ θη 
τη οἰ βίο. γον ἃ, νὰν πὰ ΠΟ] θη. νᾶ "65 ΝΥ ΒΘ, ΟΠ ΘΓ 
ΟἸσΘπ Π ἢ} πὰ νουδί!απρ ον Μοϊπιιρ. ΑἼΟΝ ἀπίοι θη δὸ- 
ΡΠ βίο. οὐδ β  ] 6 56} 081 ἀἴὸ οἀ θυ! ἀβίθη οἶμον σϑηϊ σοπάθη 
θη 15. (ὁ ἸΟΘΊΒομ οι. ἀπ οἰ βομοη. αὐ θ συ 8. δ ν ΝΡ 
ΟΡ η ἀν ἀοηϊκομο ἀοἰδὶ 510} ΒΘ ροβοίχιηὰ!βίθοη ΤΠ δ κοὶν 
ΒΟ. πΙΟ νυν δι. ϑο]ι αι οϑ᾽ Βοβίγοθοη οἵη πὰ ἀδ]ιη, αἷδ 
ΠΟ κοῖς ἀπιγο] 5. ΝΥ Ίββοι. τντοάθυ ΠΘυΖιβίθ! θα ἀπ {Ἰοἴον Ζὶὶ 
θοστιηάθη. πῖον ἀ6 πὶ νοι ΝΥ Ίββοι γουβίδη εἰ ἈΠῸ} ΟΚΡδ 65, 
(ἀἰαΓ5. 4165... ἀπ ΜΠ ΊΡΚΊΠ ΟΝ οὐκ πὶ Ζὰ νου θη, πδοὶὶ απ πσϑα πη 
Αὐΐθιι βΌΒΙ Ομ οἱ ἀμ ἁυΠ βοίμ θη ΒΟσνΠ ἢ χαν οκρο νι (1. 1.10: 

ἄἀθν ΜΘμΙογ ἢ Θὰ. ὈΠΠἀθη. Υρι. ΤΡ}. [( οἶαββ. θΒ1Π. 1817, 5. 4τὸ ἃ υπὰ 
Ῥομὶς 8. 01. 

Ἔ) Ἰὼ ἀΐοβοηὶ δίηπο βαρ Οἴθονο Ταβο. Υ, 4, 41: δοοραΐος --- ργηιις 
μδιϊοδομμίαηε θυοσαυὶξ ἃ οοείο οἱ ἐγε εγλδίθς οἰ οοαύὲξ οἱ ἐπ ἀοπῖος θἔΐαηι 
ἐπ ροαμαϊ, οἱ οοοϑὶξ αἀ υἱία οἱ φιορνὶδες τοδέδαιο δογεὶς δὲ ηιαὶϊς φιεαθ- 
γ»0} 0. Υρ]. Οἷς, Δοδά, 1, 18. 

ἘᾺῚ Ζν ᾿οβ β  θ ! ὰηρ ἀ65 Βορν 5 νυν τϊ πίον χυρίοϊοῖ ἀὰβ ἐναντίον» 
ποθι οὐον ἀἷο Ἐπ ογβο οι ἀσμρ ἃ] οἶον ΒΒ ρν τος. ννῖο 1Π. 9, ὃ. τ. 14. 
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σχογεῶν, τί εὐσεβές υ. 5. νν.)},. ἀαβ 8ηὴ 16άθηη Πίηρο ἀἀ5 [Πη- 
γνΘϑΘη ΠΟ 6 νοπῃ ΝΥ ΘΒ ΠΟ θ η σοβοηάίογι νου άθῃ πηΐ 580 (ΤΥ, ὃ, 
1, δ) 1.13. Ὑογ 01. Γ 2. 41. 50). ᾿θΙ86 5. ὙΥΊΒ56 Π ΠΝ 151 ἀδ5 
Ὠύομϑιθ αὰὶ ἀθ5 Μοπβοιθη (ΕΥ̓, ὅ, 6); ἀδῆη (ἃ πΙοΙηδπα ΔΠῸ 6 Γ5 
πᾶπάθ]η πηᾶρ, 415 6. ὙγΟ 15, ἀ[5. 65 1ῃ 1 ννδῃ Πα Γ σαϊ 1δι (ΗΠ, 9, 4. 
ΓΥ, 6, 6). 50 ἰβὶ 45 Ὠύο!βίθ δυΊββθ ἀπο ἢ} ΖιρΊθ! ἢ}. ἀἴ6. ΠὕοΠβίο 
Ῥαυρσοηα, νγ6}} 65. ἅ116 ἀηάθρθη Τιισθηάθη ἴῃ 510}} [αἴδί (ΠΠ, 9, 4. ὃ. 
ΤῈ, δ, 60)5). Πὰ 16 Τυροηα οἷη ΜΥΊββθη ἰδί, 50 Κάηη πη6} Τη5. 516 
οε]θγηΐ, δηλ] 516. ἀθοῦ Εδδι σοῖς σον ίηηθ, πλ5. 516. ἀδιθνης 
σοῦθί νογάθη (Ι, 2, 19. 28. !!, 6, 89. ΠΙ, 9,1 1). ΝῸΓ ἀν 
ΥΙβϑοπάθ. Ρ Κϑημΐ, ἀδἱβ (δ ν ΕΠ {Πα ] βᾶπη6 θ 556 ἀπ Δ ΘΘΠΘΉΠΙΘΡ 
Ι6θῖ 415 ἀθγῦ πιηᾶίδισο ([, 5, ὅ. }1, 1, 19. 88.1ν,. δ, 0); 6. ψ γα 
ἀἴ16 βομδίηρανο (ἀϑίαῃγ νοὴ. ἀ6. νυ ἹΡ ΚΠ ΟΠ Θ ἢ. τὰ ἀπ ουβο ϑιἄθη, ἰὴ 
Ἰοίζίθυ ον 510}} ΓἹΟΠΠσ δὰ νυ αἰ υνίββθη (ΠΥ, 6, 11) απ πη 6} 
Μαυΐ Παρθη 415 ἀθὺ, ΘΙ Π6Ρ ἀὰ5. ἸΟΠΐ τ ο5 (ΠΠ, 9, 2); ον νυρὰ 

ΙΥ, ὃ. 8. ὕριῖρθηβ Πηάθη 516} νοὶ ]βίδη δος ΒΕρ Πβθη νν οΚ ] θη. ἴῃ 
ἄδθη ίϑιν. πὺν ΙΥ, 0, 2---4 νοὴ εὐσεβῆς, ὅ--Θ νοὴ δίκαιος, ἴ νοὴ σοφός, 
8 νοὴ ἀγαϑόν, 9 νοι χαλόν, 10--11 νοι ἀνδρεία: ἀππδιιογηὰ νοὶ !βίβι- 
ἄρα 12 νοὴ βασιλεία ἀπά τυραννίς, 14 νοῦ ἀγαϑὸς πολίτης. Βοὶ ἀδτ 
Πεβηϊίοι νοι νόμος 1, 2, 41 ἱβ 45 [6}}}} πὺν ἀδγ δ μ]υΐ5: νόμος οὖν 
ἐστιν ὅσα ἂν τὸ κρατοῦν τῆς πόλεως πεῖσαν τοὺς πολίτας γράψῃ. --- 
ὕμνον ἀϊς διχαιοσύνη ἸΥ͂, 2, 18 Π΄ Ἰκοιηπαῖ 65. σὰ Κοίηθπι ἀδἤηϊ ίνθη ΔὉ- 
ΒΟΒ]αἴ5, ψΜ6}} πὰ σοζοῖσι υνθιάθη 50}}, ας ν ἀθμοβ πὰρ 6. ννθάθγ νοπὶ δέ - 
χαιον ὕοοὴ γοπὶ ἄδικον εἴπθη Βορη, ἀδββθι Ἐδβίβί θὴρ ὃ 20. πἰομι 
ΘΒ ἢ, ἀπῇ ἀσγοι ἀΐς Ἰοίζία βορ}]βίϊβοιιο ἔγαρο ἀἰθ ἃ 23 [οἱβρθηάς Μ18}}- 
πππρ ΟΖ] οἰ θη, --- 1, 2, 80 --ϑ πᾶηάθ}} 65. δον. ὑπ ΠοΠηϊογαης πἰολιὶ 
Ῥ]οΙ5 γο νέος, βοηάθγῃη ἃ0} νὸπ διαλέγεσθαι, οἴη ΑΡΒΟΒΠυΐ5, ἀὰ 65 
ΠΡ ἀαγαυ δΔηΚοπιηνΐ, ἀὰ5. ἴἰπϑ᾽ Πηΐσα 76 πὸ5 δ υθοίοβ. ἀαγζυίῃαη. --- Πεῇ- 
πἰτοη. παΐί Ἰμἀποίϊοη (νγογ θοῦ παπίθῃ ὃ 29) νου θαπάθῃ ΠἸηἀοί 50} ΕΥ̓͂, δ, 8 
γοη ἐλεύϑερος υπὰ ἀνελεύϑερος, ἀιοὶ ᾿Υ͂, 4, 18 νοη δίχαιος, αὐτὰ πὶ 
ποραίίνοπι Ἀδβυ]ίαί ΤΥ, 2, 31 ἢ, νοὴ ἀγαϑόν, 84 νοι εὐδαιμονία, 31 νοὴ 
δημοχρατία υπὰ δῆμος. --- Νδιν Εν] δυΐογαπρ, 415 ΠΟ Πα! ἴθ ἢ νυν ἱγὰ σοροθθη 
Ι,.2, δ᾽ νοῦ ἀργός υπὰ ἐργάτης, 11], 8, 1. 4 νοη ἀγαϑόν υἱὰ χαλόν, 
1], 9, 8. 9 νοῦ φϑόνος υπὰ σχολή, 11 νοη βασιλεύειν υπά ἄρχειν, 14 
γοη εὐπραξία. Υ!. ἀϊς Ανιβιοι δ! βόε Βαβιϊπιπιαηροη ἅμον ἀθὴ δρισμός 
θεῖ Τιθηά δ εηραγρ ΕἸεην. [μορ. Ατὐὶβί. ὃ ὅ9 μ. 18. 41. 148. ἤδη ὁρισμὸς 
ἐκ γένους καὶ διαφορῶν ἤυάοι πιᾶῃ βοθοπ ἴῃ ἄδη ΜΟΙ ΟΓΔὈἢΠ δ, νυν θη ὶ 
Θ.ΟἿ, ΠῸΓ 586 θη Κοηβοααθηΐ δυβροία γί. Ὠΐὸ Βοβι θη ἀθ5. Βορης 
νν ἀοϑί ἀρ ϑν ἅθ 6. 4}} 85. ἀδθη Εγαμογθ, βοῃο Βεκαηηίθη ᾿θίαιβ. Ἐδι]οι- 
ἰιαι εἰ ἰοη θη (ἀστοὶ Ὀ]οἴβοβ αοςθηθθιβίθ! !θ ἀθ5. ἐναντίον, οὐδε ἴμὶ 
21} Κ6}} Κοπηπηθη πἰομΐ νοῦ. 

Ἢ Ῥθὰ8 ΝΥ ββθη ἴπὶ (μδογο  βο θη Βίηπο ἰδέ ἐπιστήμη, ἴπὰ γα Κα Ιβοι 
δίηπο σοφία. Βεὶ Χροη. (θοβοπάθιβ ΠῚ, 9, 4 πὰ δ) ὑϑάϊθηΐ β'οἢ ΒΌΚΤ,, 
ἄδην ργα κι ϊβοιθα ΟΠδυακίοῦ βίην βϑηζθη 16 τ δα βργθοιθιὰ, ννθμῃ ΘΓ 
ἀὰβ πδοιιβίς Δ Ἰββοη θοζοιοηθα νν1}} (ἃ. ἀ. οθδα δηρ οί μγίθη 5.0} 16 8) ἀθ5 
Αὐδάγυοῖβ σοφία, ἀοῦ ἃθογ 1, 6, 1 ρ᾽εἰεῖι ἐπιστήμη φοβείχι υνἱγὰ, ἴη- 
ΒΟίδγη ἀἴθϑθθ ἀι ποίνν δηάϊρο Ὑογδυββοίζηης υοπ ἤδποῚ ἰβί. 
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δἰπβομθη, ἀδ[5. 416 ορθομσ Κοῖ τη ἢν ΘΙ ΓΙ ὑπα σΡῦ ΙΒ ΓΘ ἢ 
Ναΐζοη σοί αἰ5 416 [σ ΡΠ Πσκοὶὶ (ΤΥ, 4, 16). Απ ΓΙΟΠΠΘῸΓ 
ΕἸπβΙομΐ θουαμΐ πο} ἀ16 Ταυσοηα ἀ6ν (οίοβίαγοῃΐ, 416. ΠΡ ἐδ. 
γΘΡΠΔΟΠ  ἄββισθη Κᾶπηη, 66Γ ΠΙΟΝΐ τγϑιίβ, τη] τυ ΘΙ Π 6. ϑοΓσο αἴ6 
Οὐίίον θθθη βου! τθ6ι ἄθη δἰ ηζθίπθη Νθηβοῆθη υ8ΟΠΘη ΜΊ16 
ΠΡ 485 σᾶπΖθ Δίθηβοῃ θη βο  θοἢΐ ([, 1, 19, νϑρ6]. 1, 4, ὅ ἔ. 
Ἰνο θυ Ὁ [)ν. πη νΊΘν 16] Οαΐεβ 516 1ῃπ| (ἅ 5110} δΡυν δίβθῃ (1. 4, 10. 
ΡῈ ὍΡΟΥ γνΘ 5, τὰ 6Γ ἄθη (ὐὔϊς(οΓη ΞΟΠ Πα ἰϑί, ἀδν ἰδί εὐσε- 
βής (ΤΥ, 6. 4). Π16 δι ΒοΙ ΟΠ 6 ΕἸΠβιομί ΣΥΝ ππά Ζὰν 5}1{- 
ΠπΟΗΚοῖς σουνου θη ΒΟΒΟΠΠΘΠΠΘΙΐ, ἀ16 510} 06 ΓᾺ}} [ἀν 16 Τα σοπα 
ΘΠἰβοῃοι δὲ ἀπ ἸΠΒΡ ΒΟ 6 Γ6 ἴῃ 1666} [σ6 485 ΓΘΟἢία δδίξ Ζὶ 
Βα]ΐθπ πυοἰβ, Ποῖ σωφροσύνη ([Π, 9, 4. ΤΥ, 8, 1). 16 σω- 
φροσύγη ((85 5: {{Π 06 ϑίγ6 6) ἅν, σὑῸὸη (6 σοφία πΙομί 
γ ΒΘ ΉΠ0 ἢ νουβομιθάθη (11, 9, 4), ἰδὲ ἀπά θη κθᾶν οἢπο ϑεΙθβί- 
ΘΡΚαπηΐηϊβ. ἢ ΕΡΙΘη ἢ 15. (6. οἰσθηθη Απηἰᾶσθη ἀπ Ἀσαβία 
Ἰὰ [5 ΡΚΠ ΟΠ 65. ΥΊΒΒΘη. νῸὴ ΟΠ ΘΙ ΊβΒ πη. ΠΠίΘΡΒΟΠ Ιἄθη ππά 
ΒΟ ΠΡ γῸ νου κοηγίθπι ΤΠ ππὰ νὸν ΜΙ ΒΘ [οΙσ θη (ΠΥ, 2, 24 ἢ. 
ὙΟΙΡΊ. 11. 9.601}. 

50. ΠΡ αἶβο 4116 Τισοηὰ ἀπ ἀἂ5. γθοῃΐο ΟΥ̓ Ίββθη γοη (61 
ΖΡ ΟΠ Ρί, τνὰβ 461} ΜΕπβοΒδη ΖῈΠῈ| νΔἤΡΘη ΝαΐΖθ σΘΡΘΙ ΟΠ, 
υπὰ ἀὰς Οὐ (ἀγαϑόν) τπὰ ϑοιιῦπε (χαλόν) ΟΞ Ποὶ πὶ Θ]6 0 ἢ- 
θοάραυίοη τ ἄθη ΝΟ η (ὠφέλιμον, λυσιτελές), (ἃ ΠΕΤῚ 
Τηπη ἀθ5 αὐΐθη πηα Βομῦποη πὸ ἐὰ5. ἄθ οσν ἀ6. ὅδ 8 
ΘΠ Βρυθομο πο Πδηά 6] η ππὰ ἀδῃ6ι πΙΟἢΐ [Ρ ΑΠδ απὰ ΠΟ ΓᾺΡ 
4116 ΒΆΠ16 ἀάββθ 6. ἰδὲ (ΤΥς 6. 8.[.), Βοπάθνῃ 16 ἀννθίθβ Πὶπσ ΠΡ 
ἸΏΒΟ ΡΠ ἃ]5. σαΐ τπιπ ΒΟ πη ΘΡΞΟ ΘΙ ηΐ, 15. 65. ΘΙ Π6ΠῚ ᾿ΘαΕ πη ΠηΐΘ ἢ 
νου] οσοηάθῃ ζνγθοίζα θη βρυιοιι (11, 8, 2 Π.).. ΠΔ5 αὐ δὴ 51. ἢ. 
ἀ16 ΤΙάθθ 465 ἀπίθη Κοηπί ἰθὺ 66 ΧΘΠΟΡΠΟὨ 5.6 ϑοκγαΐθα Π 00 
ΠΙΟΠ : 65. ἰδὲ ΠΠ πὶ ἀπ ΡΟ δι5. οἴνναβ Ἠ]αίῖνοβ, ἀἀβ βοῖηθ πᾶπθΡ Β6- 
ΒΓ ΠῚ ΠΡ ἹΠΊΠῚΘΙ ΘΓΒΙ ἅτ5 ἄδη ον] πάθη {ἰπιϑι πάθη. ὀρ ἃ 
(Υ, 2, 18 [.). αΓβ. πη 6 Ὁ 5. ΠΟ ΒΟ ΠΟ ΤΉ πα πιο 116 

[βίθη ΝΟΥ θη ΘηΊθΘἢΓΘ, δ} ΒΟΥ Θ 6 ἢ. ΘΙ ΠΟ ΓΞΘΙ 5 αἴθ νόμοι τῶν 
ϑεῶν (ΙΝ, 4, 19. 6, 311). αἴθ. οὔυνο ἢ} ἀπ σοβο ΟΡ θη, ἃἰ θη 
ΜΙ ΘΠΒΟΙ ἢ. 5] ΟΠ ΘΙ νου Β ΓΙ θθ ἢ, τᾶ 56 ἄθη ὐιίθυ. σο ΘΠ) 
φιι {ππιπ ἀπὰ χὰ τηοϊ θη μαθθη. πη ποτ πη σοβίνα [Ὁ νυ οἰ χί 
ΘΡάθη, ΔΠΠ ΡΟ βοΙῖ5 416 γόμοι τιόλεως, ἀἴθ ἀἃ5 θυ! θη. ἀδκ 

ΜΘηβοΠθη Ζιηὶ Μθηβοῃθη γόροίη (ΤΥ, θΘ. 6 ΠΠὉΤΥς 4. 10) ππὰ ἰμμὶ 
ὨἸΟΠΐ Ὀ]οΟΙ5. σα ᾿Οβιϊπημηΐο ΠΟΘ η.ς δα! τ θσθη, βοπ θυ 1} 
8010} {06 0 8}} σαν θυ] ἀββίσθη ΟΠ σον σθ, ΘΒ] 1}. 65. οἷ ἢ 6 
ΤΕΥ ΠΟΙ ἰδὲ, ΘΙ ΠΡ ΘΡ βοῖη πη πΙ ΟΠ Θ᾽ 6. ᾿νϑ πη θ ἢ διδδῖο 
ΔησΘῃὔτλθη σὰ ΜΌ]]Θη (11, 1. 18 11.). Τηβοίδυπ ἤὰῃ εἶθ νόμοι ἀδξ 
ΜαΙβσοθο πο βἰπαὰ {{ν ἂς σθοῃίς Πδηήο]η, ἰδ τὸ δίκαιον β᾽θῖοὶ- 
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Βοαἀρυϊθηὰ πε τὸ νόμιμον (Ν, 4, 12. Θ, 6). [45 ἰοἰχίβ 2161 41165 
Τυρθηἀβίγ 6 85 ἰδὲ ἀθῸ} ἴδ εὐδαιμονία (Π, 1, 38); ἀθῃ ἢ βου 
͵646 οἰησοῖηθ Τυροηα, νγ61}} 516. ΠΙΟΠ 15. δ 88 45 ΤΒιη ἄθββθῃ, 
γγᾺ5 1ἢ 1666} [8668 ὁ45 Ζινϑοκιηὰβσβίθ, Βοβίθ, Υ θη {Πρ δῖ. ἰβῖ, 

ἸΠΏΠΏΘΓ 21} σἸ ΟΠ οπὶ ΕΡΙΟ]σ 6 ΠΝ 80 ἰδὲ (6 ΓΟ ἢ οἰ 65 ΔΡ 6 15- 
γ ΟΠ] 6 τηπ ἱὰροη Πα θη Γδρδηβ ἀδν Ζυβίαπα ταμγμαῆδν ΟἸ οΙ- 
56 ΠΡ οἰ, υυϑ!ο6, ᾿πβο θυ 516 ἐἴ6. ΕΟ]σα θαυνίβίθη ΒΙΡΟΡΘἢΒ πηά 

ΒΓ Πο θὴ Ἠδη οἷ η5 ἰδί, ΖῈ] Ὁπιοιβομοίάαπρ γ0 ἀ6ι" εὐτυχέα νοῃ 
β΄ Κν. ἅμ} εὐχεραξία (ΠΠ, 9, 14) βοπᾶηπὶ ν]ρά. 

ΠΙ65. ἰδι ἴῃ ἀν Κινζθ ἀπ 1ἢ Ἵδγθη γνΘβθη ΠΟ πθη Ζίσθη ἀϊ6 
ΒΟ ΔΙ 5.6. ΕΠΙς. ἢδὺ 516. 65 ΖΓ Ρ] δι οπΙβοθθη [66 ἀ65 Θυίδη 
ΠΟΘΒ πἰο! σοργδοΐ, 50 ἰδί 45 Θθθ 80 νυ θη] Ζὶ1 γ ΟΡ 6}, 45 
ἀαἴ5 ἀἴ6 ἀρτηθιβοιθ. ΒΙκα ρία . πο ο ἢ πΙοἢὶ ἀϊδ Καπρίνο!δπάππς 
οἴηθβ Ρῃ Ια Ϊὰ5. Θργϑι οι. Παΐ. ϑοκναίθβ αὶ ἄθῃ θυβίθη αὐ πα ΖῈΓ 
ΕΤΠΙΠ σοϊορί, πα ΖννὉ οἴπθη [ϑϑίθη ἀσαπα, δα ἀθηὴ 510} 5ΙΟΠΘΡ 
γνΘΙΓο άπ θη ἰἰοίβ: ἀδ5 ἰδέ βίη δύ γα, ἀπὰ πιο ἀπο} ἰδὲ ΘΡ [ΠΡ 
αἴθ Κα] αν θβο οι 6 ἀν ΜΘ ΉΒΟΠ Ποῖ. Προοθ τπδομθη σθν ρθη. 
ὙΥΔΠγο πα πῃ γον ΘΓ (6 51{{6 ΡΡΓ Γα ἢ σ5105 ΠὨΙΠ Πδἤλη πη ἀΔΓΊΙΠῚ 
οἰ σθητΠ0ἢ} ΒΜ ΠΟΒ κοῖς ᾿πὰ που θη δπηθ ΠΟΟΙ ΒΙΟἢΐ Κκαηπΐθ, νν68}} 

ἀἴ658 ὁπ η6 θϑυναίβί8 ΝΥ 4}}} ΠΊΟΝΙ ΘχΊβ ον, βου ΒΟ ἸκΡαἴθβ σΘΥν 556}- 
τηδίβθη ζιιοῦϑί ἄθη ΒορνΠ (ον Τυροπα, ᾿Ἰπ6Π} 61 516 ἃι πο ὰ- 
ἸΙβοῖθ ΘΙ βίου θη μίηῖβ ον ηἀθίθ. [πὰ ποθ Ὀ]οΙ5. ἀϊ6 Τυσϑηά, 
ΒΟΠΊ ΘΓ Ἰοἀννοίθϑ ΤΉ, βουνοῖς 65. 465 ΜΘηβΟΠ ἢ νυ 15 Ἰδὲ παηὰ 
ἰὴ Πρ θθη ἀοἰαηρ μαι (Τ], 7. 8. 9. 10), 56. 6 Ζὰ ΘΙ. νῸΠῚ 

θη κθη ΥΡΝΤΝΝ πης ΤΥ ΤΠ ρος σὰ τη θη. δον δ 
ΘΙ ἄδιὴ ϑοἢπ 6 561 ΜΟΥ Πἰ8 χὰ ἄθῃ ΕἸίορη (1, 2), ἀθῃ Βνιά θυ 
Ζὰπὶ Βιυιάοι (ΤΠ, 8). ἀθὰ ἔνθα ηάθ χὰπὶ Εσοιηο (Π|, 4. ὅδ. 6) πδο 
5610 6} [1οἴογθη, 5 Ποῃ θη Βοἀθαίαηρ σαϊη θυ αἰ βίβθι ἢ ΖῈ ὈΡΙΉσΘὴ 
506, 50 ὈΘΙΘῃγίΘ ον ἄθη Βίγσον ἀπ 6} 45, ννᾶβ Θ᾽ ἀδηὶ ϑίδαϊθ 
ΒΒ] αὶσ 56], σοὶρίθ ἀθιὴ ἀποοΠθ ἤθη ϑίδαϊβιηδηη Οὐδ. ΕΘ ΠΡ ἢ 
ἄδη οἰσθη ἤθη [ἢ 4}} πη ἃ ΒΟΟΥΠ ἀθι Και, (6. 6. 510} Ἰθπηθὴ 
γνο6 (Π|, 1 ----7), απ Βοβιιοἢ 6 56 ρ8ὲ αὐπϑι1ον απ ἨΔ ννΡ ΚΟΥ, 
ἘΠῚ 516 θοὸν ατιπὰ πη ἈΘσ ] ἤγον Τὰ σ κοῖς ἀα [χὰ Κ] λοι (ΠΠ|. 10). 
ἘΣ νυν ρ ΘΟ βαπι 6. ϑδιθυίοιο, ἀθὺ ἴῃ ([6Π] ΔΙ ΠΘηἸβοιθη γΟἸΚΘ 
ΤΏ ΘΓ ΡῈ ΠΠΘΟΘη 6. Πἰπά μι Ὸ ἢ} ἀπ] βϑιρ ἀπ τη} πη νυ ἀθ βι6}}- 
Ἰιοον Επουρὶθ ἃ θίθ. ἀπ ἴῃ Δ]|16η (δ θίο. 685. ΓΘ 6 ἢ 5. ἴῃ 
ἀἸόϑϑη Ὑοἶκο, (ἃ 65 δἰ τη] πὶ ἀπ νυ αἰ βίθη ΕΘ Πα] 6 ἢ. ἃ 61] 
ῬοΒι ιν ἀοροθθηθη πἰομί τηθῖν ἀδηϊϊρο ἴἀη 1. 5. ΒΘ νν αἰ β βθῖη ΖῈ 
γγΘο θη πα 65 ἁὐ ἄθι ΝΥ οσο ἀθ5 θη κθηβ. ἀθν ον αβίθη Τι- 
δθηι, ον Ομ κοῖς ἀπ ἀἄθὴ ῬΔιΡΙ Οὐ Ἰβηλιβ, Ὑγ 6] ΟΠ}. ΊΒΒΘΗ, 
ὙΥΔΓΙΙΠ 816. {Ομ τπηεἰ ρα ΓΙ ΟἸἸΒ0 ἢ δ᾽, σιζα  Ροη. [5 ἰδῖ εἴθ 
δἰθ θη. ο 6. νυ! Πἰβίουίβομο Βοάθιίαησ ἀ65. ϑοϊι αΐθβ, ἀ16. ΘΓ ΡῈ. 

Χϑπορο, Μοπογ Ὀ]θ, ὃ. Δα. 2 

10 

18 



19 

18 ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ 

ΠΟ} ΘΟ νυν 0 }} 1Π] ΘΠ ΘΡΘ ἢ Κγοῖβο ἀ6ν ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠ ἢ σο] δ πα τηδο ἢ, 
αἷϑ ΘΠ] 6}" απ ἄθη Μᾶν Κίθη πιπα ἴῃ ἀ6η δ γδίβθη, ᾿η ὙΠ Δ5Ι6 ἢ 
πη4 Ῥα!ᾶβίγοη, ἴῃ ἄθη Υ ογ κβία [6 η πη Βιιάθη ἀ6 Ηδη νγοΚ 
πΠᾺ τγῦὺ Θ᾽ 50ηϑί Πη1{ 561Π61} Π]ΘΏΒΟΠΘΗΒΙ ΔΘ πάθη ΤΠὰΓσ κοῖ  Ζ8- 
{0 οὐον ΕἸηρδηρ ἤπάθη Κοπηίθ). πα 16 6Γ πὰῃ ἄἸ656 Τῃδί16- 
Και δὴ ἀἴθβθη Ονίθῃ {Π0ΐ6, 485. ἰθβθὴ Ὑ1" γΟΓΖΙΘ υν ῖβ6. πη [αϑβί 
8]|161η Β61 ΧβϑῃορΠοη. 

ΠΑΡ 450 ΠΙδρὶ ἀ6ν δἰ βθη τ} 1066 ἀπ ππβο αι θάγα ΥΥ̓ ΟΡ, 
ἄδθῃ 416 ᾿Απομνημονεύματαὶ ἴῃ ΑὨΒΡΓΈΟΙ ΠΟΙ ΠΊΘη, 50 ἰΔΠ 86 αἰαὶ 
Ῥον θθθη τΓ, 415 ἀᾶ5. νγᾶβ ΜΠ 4(ἃ ἰθβθη, ποῃΐ ἐὺς ΑἸΔα}- 
γν ἰΓαΙσ Κ ας. μᾶ06. Ὠιθθο ΟἸδα υν ἀρ Ἰσ κοῖς δη Ζιιζυν οι θη νυ άθῃ 
ὙΓ ΔΡΘΙ γθου ἀπγο ἢ ΧΘΠΟΡΠΟη5. ΠΡ κοῦ ἀπ ἤθη (γδᾶ 
ΒΘΙΠ6Ρ 106] 6 Κί 6} } 6 η ΒΙΠ πη, 16 ὙΥΠ’ ἀ16 56. 115 56 Π 6 ὴ Εἰ ΡΊΘ ἢ 
ΟΠ θη. θη πθη, ΠΟΟῸ ἀαΓῸΝ ἀϊ6 Ζοαρηθβθ. ἈΠῸ ΓΘ ΒΟΠΡΙ- 
5(6 16, γΟΓ 4||6η 465 Ρ͵δίοῃ. ππὰ Αὐιβίοίθ! οβ, νϑγδη αίςί. ἢ δίς 
ΧΘΠΟΡΠοη ΤΠ δίβδ ἢ] ΟΠ 65. ἀπα 6] β θυ! οθΐθα οδ]ο κα ν πἀπὰ Ζα- 
γοΡΙἄβδιο ΟΡ οἢ οί, 485 θοΖθυρὲ πῃ ΒΟΒΟΠ ΘΓ  δίαίβο βοῖπο Ἀπᾶ- 
θ515, πη ἀΔ[5. ΟΡ 416 σϑίβίσο Βοί  ριιηρ θοβαίβ, οἴπ θη ϑοκραΐθε 
50 νι οἱ χὰ νογρϑίοῃθη, ἀπῇ ἄθϑβθη ΓΘ ἤρο ἴῃ ἤρθη Οτιπαχζθθη 
ΠΙΟΝ πΡΡΙΟ (1 ππὰ γοΡ ΓΘ} ἀδΡΖαβίθ! θη. ἀαῇιν Ὀΐγοὶ πΠ5 ΥῸΓ 
Δ]|]6 ἢ ἀ16 ΤΠ αίβδομο, ἀαἰβ δος Γίθα πη οἷπο ἤρθη γοῃ Φῆγθη 
561Πη 65 ηδπογοη ἴπηρᾶησα τ γα ϊσίο, ΝΡ Βοκγαΐοα. Κοῖη δίδπη 
46 Βόθα]6. ϑοπθγη 665 Προ η5. πη ννὰν, πιο ί ἀἰὸ Ποοί πὴ 
ἀον ΡΠ] ΟΒΟΡ θη. νοη ἴδοι, βοπάθρη ἀδβ σοιδίσο ἀπ 5. ΠῸΠῸ 
ΤΠ ΡΘη Β6ΙΠ 65 γΌΠ]Κ6 5. πη Ζιρο βία! 6. 5 νυ βθ 106. 216] βοῖηοκ 
ὙΥΡΚΘη5. 50. Κη ΟΡ 510}. πηπηῦϑ]ο ἴῃ. ἨΘἀδἰοσηθ ἢ. θοννοοΐ 
Πα θη. 416 {Π οἴη θη σοι] ἀθίθη οἶδι, ν]ὸ ΧΘΠΟΡΠ ἢ πνᾶν. πῃ- 
ψΘΡ ἢ 4110}. Οὐ. Διο]. ΠῸ ΟἰΠῸΡ ΞΟΠ] οίοη ἀπ ἀπ κίαροη Αἰ- 
[ἀββαηρ [Πρ σουνθβοη ννᾶροη. δ Πα νουβι ἀπ Π0}} Τϑάοίθ δ᾽ ἂἷἰβ 
συίον Ῥδάἀαθοο ἦ) χη ἀθη ΒΟρἢΠἸβίθη ἀπ ον 5. ἂἰα 1 ἄθηὶ Πδης- 
Ὑγ ΡΟ Ρ : 001}. ΘΘΥ ΠΝ ΠΏ ΠἼ6} 50. ἀαἱκ ἀἰὸ ροππο, αἴθ οὶ ἰππὴ 
ὙΓΟΠ, (6 1] ΠΝ 560" ρου πρ [οἸσοη Κοπηΐοη. δίδϑ᾽ αἶβὸ 
8110}} οἰ προ πα μη: σνοράθη, ἠαία Χο ΒΟΡΠΟα ΤΠ ΠΟΙ δἰμζοῖηο. δἰ πον 

Ὃ1, 1, 10: ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ" πρωΐ τε γὰρ εἰς τοὺς 
περιδιαποὺς χαὶ τὰ γυ, μνάσια ἤει : χαὶ ,πληϑούσης ἀγορᾶς ἐχεῖ φανερὸς 
ἣν καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς ἡ μέρας ἢν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσϑαι. 
ο ΒΟ ΠΠΔὁνὶ δοίτς,, ἀπ ιοἷν ΒΟ ΙΡ5.. βοὶῃ Τὴ υπὰ Δ ηκοι ΡΙαί. ΑΡοὶ. 80 Ε: 

ὑμᾶς ἑ ἐγείρων χαὶ πείϑων χαὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕχαστον οὐδὲν παύομαι 
τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσχαϑίζων. ΑΡῸῚ πἰδιπδηάο5 διδάσχαλος 
Ὑ1}1 οἱ βοῖη ππὰ ἰκοίποη μαϑητής ᾿ᾶθθθη : 6Ρ αἰπημιί Κοὶῃ Οοἰὰ [ἂν βοὶπὸ 
ΒοΙΟμσηρ, αἷὸ Ἰοάθη) βεθοίεῃ νἱἰντά, ἀἄον ἃ βοίηθη Οδερυδοιθη ἰεῖ}- 
πομπηθῃ ἄν ΕἾΝ 1, ἃ, 8. ΒΙαί. ΔροΙ. 98 Α. 

ΤΠ Τ., 1, 8: οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πάντας ἤει. 
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βίΓΘΉσΌΓΘη, ῬΒΠΟΒΟΡΙβομθπ ΕΟ ΘΚ] οΙἀοὲ ἀπὰ ἀθη σεν ύμη- 
Ποθη γογθίαπαθ πάθον Ὀγηρὶ ἢ), ἀδΙα. ΟΡ γῸ}} 10} ἄθη ρΠ110- 
ΒΟΡΠΒΙΒΟΠ ἢ ΘΠ} τη ποθ ν ϑάϊχο πῃ  γο βίας ορκαηπὶ ἀπὰς 
516. ἀ65}}4}}0 ὑνθῃ]ρο} 415. 516. 65 γϑυῦ θηθη ΠΟΡγΟΡσ β(6}} ᾿ᾶΐ, 50 
ἰδὲ τηὰπ ἀἀγῈ1Π| ἀ00}} ἰκοΙ ποβυνοσῦβ Ζὰ ὁ Γ. ΑΠηδῆπηθ θοΡΘο ρί, 
ἐδ οὐ ἀθον υνοβοη!!!οη6. Ραηκίθ. ἀν ΘΚΛ βοῇ θη ῬΒΠΟΞΟΡὮΪΘ 
ἘΔΙΞΟ 65. Ρουθ 6 ἢ). Ρ]αΐοι. 56] 5ῖ βίπητηΐ 4ἃ. γῸ 6Γ, ν]6 ἴῃ 
ἀν Αροϊοϑὶθ ππὰ ἴῃ ἤθη ΒΡ Προ η ἐ65 ΑΠΠΡΙ δ θ5. ἢ ϑγη- 
Ῥοβίοη, ΠΙβίουβοπθ Το ἴῃ ΑΠΒΡΓΟΝ Ιλ, Δ Οἢ ν ΒΘ Π0 ἢ 
τὴ, Χορ θη θυ θη. Οῆδβ τηᾶη θ6ὶ 1ῃπὶ αἋἱ5. ανιπαχίὶσο ἐδ 
ΒΟΚΡΑΙΙ ογκοηπΐ., ἀἄὰθ δ ἀιιο ΧΡΠΟΡΠΟπ δα θοννδῃνί. ἀαο ἢ 
Αὐ᾽βίοίθ!θβ (Μοίαρῃ. 1, 6, 987, ", 1... ἃ. 51. Β61 Ζ6]1οὸν 5. 114) 
ΒΡΡΙΟΠ 65. θϑβδαπησχηΐ ππὰ ἀθα Π|0}} ἃπ5. ἀαἱβ 5100} ΒΟ ΚΓ 5. ΠῈῸΡ 
μὴ ἀν ΕΤΠΠς (ἢ Οοροηβδαίζ χὶ ῬΏγΒΙς ἀπ Μοίδρἢ γι Κ) Ρ6- 
ΒΟ ΓΠΡῚ μὰ 6, ἀπ ννὰβ 6 ἀδγαῦί ΒΟ ρ] ΟΠ 65. [5 ἀθὴ ϑοκγαίθϑ 
ΠΟ ΠὔγΙο ΔΗ Πρ’, ὙΠ οΡΘΡΡΊ Ομ ὁ. ΧΘΠΟΡ ΠΟ ΠΟ θη ΠΡβίο]- 
ἴὰπ ΠΙΡΡΘΠ(5. 
ἢ ΤΠ ΠῚ ἈΠῸ ϑᾶσί, ΧΟΠΟΡΠΟΩ πᾶ 6 σὰν ΠΙΟΠΐ ε6 

ΑΒΡΒΙΟΠΕ σοπαθί, βοῖηθη ΠΡΟ Ρ [5 ΡΒ] ΟΒΟΡ θη. ἀἀΡΖιβί 6! 6 ἢ. 65 
561 1ῃτῇ (Π80}} ΕΥ̓, 8, 11) ν] ΘΙ πη ἢν ἢτινῦ “Γι ΔΠ ΘΘἸΚΟΙΠΠΊΘ ΠΗ, ΘΠ 6 
αἷ5. 46 οἰ Π5Ι ΟΠ βν ϑίθη, θοβίθη, οἱ ΚΠ ΟΠβίθη. ΜΘ η ΒΟ η Ζὶ 
ΒΟΠΠΔΟΡΏ, 50 νου ΚΘ ηηΐ, πηᾶη, ἰδΙ5. ἀἸ656 5. ΘᾺ ΒΙΟΠΐ τηὔρ] ἢ} ννᾶν 
οἴη 16η65. Π16 ΕἸ πβιο ῖ, ἀἰὸ Ταροηα πη ἀἃ5 ΑἸ οἰκ 65 Βοικγαΐθβ 
ΟΡ θη 1ἃ σΔηΖ ππι ΘᾺ Δ 56 Π 6. ΡΠ] ΟΞΟΡΙβοπθη ΒιΙάπηρ, 
ἀπε δοίη 5. {ΠῚ 0} αγϊβο. δὲ νοὴ ἀθυβ οι θ θη. πΙΟΙ Ζὶ ἰ ΘΠ ΠΗ: 
(ἀἰἀΖιὶ υγἂν ΟΡ 16] ΖῈ 56} Ο'πὸ Ῥουϑύ ΟΠ] ΟΙ  ἀπ|5. 6 1 6 πὶ τίς ἘἘ ἢ), 
[ΔΚ ἰϑρθη ἃ οἢ) 6 ΜΘ ΓΔ ὈΙ]Π 6 56] 051 νοη Αηΐδηρ 15 χὰ πη (6. 

Ἢ, 80 ΖΕΙ"Π]ογ: Ὠ. ΡΠΠ]ο58. ἃ. ἅτ. 11, 5. 151, ὃ. Αὐῇ!, Ὀυϊηρσί ἅΡ 6 ἃ]8 
ΒεΙερ ἀδίαν πὰρ ἄθη 882 μεὶ: πᾶσαν ἀρετὴν σοφίαν εἶναι Π], 9, ὅ, 
νῸ ἀὰ8 5856 ἀυγοῖ σοφία υβροάγοκιί 56], 85. οθϑὴ ὃ 12 Δπηι. 

ἘῈῸῚ δὸ ψίοάογυμη Ζ6]16γ, ὃ. 152. Κυοῆη (9. ἀ. Νοῦν) 85. 61 νοὺ- 
Βίοοτέ: ΟΝΊΘΝΕ ΠῸΓ σοαμηί παΐ Χρη. ἄθη ϑ΄πη βοῖποϑ Μοίβίθυβ, βοπάδιῃ 
δΥ παΐ ἱπὴ νοὶ  Ἰζοιηππθη θΟρυ Πρη.Κ. 5. 25 οὐκ νι ογ: , Εἴη Ἐπ ν᾿ οΚο  αηρ; 
ἀθν ΒοΚΎδ κι δυΐ τοῖη ΧοηορΠοη ἴβομον ταηάϊαρο ἰδέ πο! αν οἵη Ἀροί, 
Βοηάθιη Δι οἢ οἷπθ Ὑορ ἢ πρ ἀθγ ΑΥ ἸΒθθηβο ΒΑΓ, “ 

ἘΜῈ Ηδρρο] : γουϊθ5. ρον ἀ. ἅθβο. ἃ. ῬὮΠ. Π, 50: «δοῖπο ΡΠ ΟΒοΡ ΐα 
πη ἀἶε ΑΝ εἶδα βοῖηθβ ΡΒ ΟΒΟρ Βΐ ΘΓ ἢ5 σϑῃόγθη Ζὰ βοῖπθι ΓΘ θθηβυνοῖβο, ϑοὶῃ 
[μεθθπ ὑπᾶ βοῖπο ΡΒ] ΟΒορ ΐα βἰπὰ ἃι85 οἴπθηι ϑιὔΐοκο: βοῖη ΡΒ Οβορἴθγθη 
δὲ κοίη Ζυν οἰκί θη ἃ08. ἄθι Παβοίη πὰ ἀδὺ ἀοσοηνναγί ἴῃ ἀϊθ [Γοΐδη, 
τοίμθη Βορίοηθη ἀ65 ἀθάδηϊζοηβ. Πίθβου Ζυβδιη πη ἢ ηρ τηϊΐ ἀἄθηι ἀπ ίβου- 
Ἰϊοθθη Ποθθη ἰδέ ἅθν ἀδτίη Ὀοστπάοί, ἀδίς. βοῖπ ΡΒ] οβορΐθ πἰοιὶ Ζὰ 
εἴποι ϑυβϑίεμηο [ου βοῃγοϊε ; υἱϑιηθὴν δα μὰ} ἀἶο ΝΥ οἶδ βοῖποβ ΡΒΙο- 
ΒΟΡΠΙΘΓΘῊΒ 56 ΡῈ ἴῃ 510} δθθη ἀΐθβθὴ Ζυβδη) πη πῃ δηρ τϊξ ἀθιὴ σον ὃἢη- 
Ἰοῖθη Θ θη.“ 

ΟΣ: 

2 1 

[Δ] 



24 

20 ΕἸΙΝΕΕΙΤΌΝΕα 

{Π0 6 ϑοκγαίθϑ᾽ ΓΘ ησν οι  ΓΠ|556.. ἀθοὺ ποθὴ ἘΔΏΊΝΠΙ6., 561Π6 
ΒΟΒΙΟΚΚΒΑ]6. ΟΡ ΓΔ ΓΘ ἢ ΜΥ1 ἀΔ56}}5ὲ [αϑί σἂν ΒΙΟΠ 5: νυ] ΠΡ Πα η οἰΐ 
65 510 ἢ ΠΙΘΡ ἀθογα}} ΠῸΓ τπὶ 56 1η6 ΠΘῆσθη ἀπά τπὴ 416 τί ππὰ 
 οῖβθ. 6 ΟΡ ἀἴθβθ ἀπάθθθη ΠΏ] [61}6δ. Ὠ16 υνθηϊροη ΝοίΖθη 
ἀθον δοίη ἀμπίβουθβ Π6 θη, 16 ΜΥ]Ρ Ὠ16Ρ πὰ ἀὰ οἰπσοβίγουϊ Πηάθη 
(1,1, 18. 2,1. 32 Π΄. 8, 5:1. 0,2. 1ν,.4,.4). ἀϊδπθη ΠΡ ἄδΖιι ΠΔ0}- 
Ζανγοίβθη.. ἀαίξ ὁ ἄθη ατναπήβαίζθη, Ἃ16. ΘΓ ἃπήύθρο ἰθῃγίθ. 1ἢ 
566 οἰσθηθη ΓΘ Ρ6η {Γθῖὶ τᾶν. ϑοκγδίθβ, 50. 56} Θ᾽" 65. ΔΠΟἢ, 
γϑΓπῦσο 561 Π6 Ὁ Υ ορβίδηθβονυῦϊπο πη ἃ ἀ6. 5 ΠΟ θη Μοὶ [οβίσο- 
σταπαδίον ὑθονυζοαραπρ πη6 διβοθγϑίθί μη ἴῃ ἐγ ΘΓ Θη ΓΝ 
ΘΡΊΥΟΓΡΟΠΟΙ στα ΠΟΠΘα Κοπηίηΐβ ἀοΥ ῬΒΠΟΞΟΡ θη γῸΓ ᾿Ππ, γ6}- 
βίαπα. ἅπ0Ὸ} ἄδη σονναηάίθβίθη ΒΟρΡἰβίθη τη ΒΙθογθι μον Ὠ]ᾶ- 
16 ΚῸκ ἀ16 Βριῖ2Ζ6 Ζὰ Ὀἰθίθη, 6. γᾶ} ΠΟ γΟΡ ΖΘ ν  ΟΙ56. ΓΙ ΠΒΟΠΘΡ 
ῬΒΠΟΒΟΡ ἢ). ἀθϑβθη ἰοἰχζίθα Ζ161 πιο ἐ ἀρβίγακίθ ΒΡ κα] αἰ] υνᾶν. 
ἀ16 δ᾽ σϑυδήθζι νου (1. 1. 11 [1.), Βοπάθνῃ Π  θΘηβυν διβῃθιὶ απὰ 
ΔΓ Πα 6 ΟἸΠΟΚΒΘΙΠ ΠΟ κοΙ. 

16 αγαηάχίρο ἀἸ65 6 ν ΡΡΑΚΌ ΒΟ η ΡΠ ΟΞΟΡ ΪΘ 5ηὰ ἴῃ ἄθῃ 
ΜΘ ΟΓ Δ Π]Π]Θ ἢ βαμη 10}. πΙθἀθροοϊοοί. ύθηη ΧΘβόρθοι (1. 8. 1) 
ΘΡΚΙαΓ , ΟΡ 0 ]16.. 16 ϑοκραίοβ ἀυγοι δ ον ἀπ ΒΘΙΒΡΙΘΙ σονιρκί 
806. ἀἀγβί ! ] 6, βουνοῖς Θ᾽ 510} ἀθϑβθη ΘΡῚ ΠΡΟ, 50 βᾶσὶ δ᾽ ἀλη 
Πα, ἀα[β ΟΡ ΟΠ] τη Π ΟΠ 65. ΠΙΟΠΐ ΤΠ ΠΡ σδηΖ ἴῃ (δ 1 ὈΡΕΡΥη- 
ποῆθη ΕΟΓη ἴπ ἀράδομίη!β. τη πο 5 Δ Οἢ γο ἄθιη, ννὰβ ΘΙ ἄδὴ 

ΒοΚΡαίοβ πὰ 6 τοάθη Πὔγρη, σὰ γογσοββοη ΠΡ Θὴ Κῦηπο, π]ολιῖ 
ΡῸΡ, ἐδ. δου ΠῸΡ οἱἢ Βιυπο βίο 2 Ποῖ ὈΡῊ Ροα πιο αἰσ 6: 
ΠΤ Βοζουροη βογᾶθο αἴ ᾽ν ὁσεόσα ἂν δεαμνημονεύσω, 
“ας ΘΓ, Ἐπ τς γῸ δηύογοη ὈΘΓοΟΙΐα δ᾽ ηΖοῖὶηδ Οοβρυοιο ἀδκ 

ΒοκΓαΐοβ. νου ΠΟ ΠΟΠΓ πνάρθὴ (ΤΥ, 8... 2). οι που ΙΒ τη ΠΟ ἢ βίο 
ὙοἸἸϑιὰ πα ἰρίκοῖι 65. σὰ σοθοπάοη ΒΙΓΔ65. ἀηβίγ δέθ, ννὰΞ πηδἢ ΟΠ 6 
Ζν τ Ι[6] Διο] ἀἀναϊβ [Ὁ] ΘΓ ἀν}, ἀἀΓ5 δ. ΒΙΟἢ  πυθηὶρ ἀοβρυἄομο 
161}, ᾿ῃ ἀθηθη ἄθυβοῖθο ἀθοθηβίαπα ἴῃ νου πά θυ ον απ 
ΒοκΙοιαης ]Θ ορκοηνι. ὙΥΘ ΟΡ ἀΡ6ν ἄασι ἄθη Δ ΠΠ]Θ ἢ Παι[6. 50 
ΓΘ Π]Π16 ᾿ππὶ ἀπ} πο αἴθ ΜΟΡ]ΟΙἠκοἵς,. 65. ἀυβΖα Προ. ἤθη 
Οἰ ΠΟ ΡΒ 5. ἃ [51 5101} ἃ]5. ΘΟ 5. ἀπ 6 ἤδη, ἀἀΓ5 να προ ἀὁ5 Ὑἱο]- 

Ὦ δι Αὐἰβίοριδηθ8. ἰ Ζα μεριμνοφροντιστῆς τϑοις (8. σὰ 
Νδηι. 1. 1, 11), 80 ἰδὲ Ῥοκϑηηΐ, ἀαῖβ ἀθν Κοιῖκονῦ ἴῃ ἀδὺ οἴη δ Ῥογϑοῖ 
ἀ65 ϑοκτγαίθβ ἀΐδ σᾷηζο πιοάθγηθ ΤΠ ἢγο σοι ίβοὶ ἀπ ἀδίβ δὴ ἴῃ ἴθι, 85 
ἄθπὶ οἰ Πα ΚΓ οἰ ομβίθη Βοίκοπηοῦ αὐὰ Δ γθγοῖίου ἀθὺ πθαδη Ἰάθθῃ, εἰοὶιῖ 
Β]οΙβ ἀὰ8 ἀδιβίθ!!ς, ννὰ8 ἀἴδϑον πλϊΐ ἀθὴ Βορῃϊδβίθη σϑπγοὶμ ἰδ, Ξοηάοτῃ 
Ζυρ] οἰ οἢ 0 ἀὰ5, ννὰβ δου, βοῖρϑὲ ἂὴ αἀἴθβοη απ δὲ ἀηάονθη ΡῬ  ]ο- 
ΟΡ" θη Βοἰκἄπηρ[ϊ6, θθηϑο υνῖθ  βοῖηθ Ἀϊοιτον, ἀἶθ ἀδηιοϊκταιίβοινο Ἀθακ- 
τἰοηβραγίοὶ, τὴΐϊ ἰἤγθπι Υ δι ἀδυμπισϑανο ἢ} σοθθα ἴπ ἀὰβ Ἠδυρὶ ἀπά ἀδα 
ΜΙ οΙραρκὶ ἀδὺ ρσοβαιηίθη ϑορ ῖθιὶκ σὰ {τοῖο αἰδυθίο" (διοϊηθδτί: 
ΕἸηΠ οἶς, ζ. ΡΙαί, δορ δι. δι. 421). 

ππανο 
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Ἰάμγισοη Ὑ γΚ ἢν 5. Φ ἸΒοι θη θη Ὀοιάδη Μἄπ ΘΓ ἃ ἢ ΠΙΟΗΐ οἷη 
᾿οἰηζίσον Ραπκί ἀδὺ ΒΟ ΚΡ βοῆθη ΓΘ ἢ ἀπ ΡΘΒΡΓΟΟΠ θη σοὈ] ]ΘΡ η 
ἰβί, ΒΟΥΙΘ. 65. Δ θΡογβοιῖβ ἀπ γομδι5. ΠΥ ΔΗΓΘΟΠ ΘΙ ΠΟΝ δῖ. ἀαίς 
γῸ0 ἀἴθβθη νθβθη ΠΟ θη Πθἤγθη, ἀἴ6 ᾿η ΧΟ ΠΟΡΠΟη5 ἤθγΖθη θη ἢ 
80 ΘΠ ΡΙ ἀπο] θη πὰ ἰγθιθὴ Βοάθη σοί πάθη πὰ 561 η6Πὶ σδη- 
26 σοίβίσθη δύ θβθη βίη θθϑιπητηΐθ5 ἀθρυᾶσο σοσοθθη Παίίθη, 
᾿ρρϑηὰ οἵη βϑάθιυϊθη ον ΖΡ 5ϑπθιὴ ἀϑα ἄο ἢ η]5 γθυ!οσθη. σθθδη- 
56 861} 50|1{6.. Δ 10} ἴῃ ἄθιη ΕΔ]16, ἀαβ οὺ' οῦδί πδοῇ βϑίπον [6 ν- 
56 ἀθ᾽ηρ ΠΔ 0} 5Κ1ΠΠπ|5. (η 80} 994 ν. (ἢ ν.) Ὧῃ ἀϊο Αθίαββαηρ ἀθὺ 
Μριμογ 6 η αἴ ογϑίο Ηδηὰ σοϊοσί μαι ἢ). ΠΘοἢ ΞΟΠ δῖηΐ 65. Χθπο- 
ῬΠοη5 ΟΠμαγα κίον, νν]6 ΘΓ ΟΡ θη (δ 1) σ βο ] ον υνογά θη ἰδ, σον δα 

ΔΘ ΘΠΊΘΘΒΘΠΘΙ᾽, ΔΠΖΙΠΘΠ 6, ἀἀ[5. ΘΓ 5100}: νὰ πρθη ἦθ5 Ππησᾶησ5 
τηϊξ ϑοκγαίθβ δ᾽] 565. δ ΒΟ ἢ] 6 0 (νν 16 65 ΠΙορ. [δου ὃ 8. δηάθα- 
εἰ: ὑποσημειωσάμενος τὰ λεγόμενα) ᾿ἢ), ννᾶβ. ΘΓ βράζει. Β6- 
Παϊζίο, 15. ἀδίβ δύ ἀἰθ “27τομνημονεύματα σ58η2 ἃιι5 ἄθιι 6- 
ἀδομίηϊβ πἰθἀθυβοῃγῖ 6 θ, τνὰβ πδί ΓΟ της 16 Πη6πὶ ὑχεόσα ἂν 
δεαμνημονεύσω πιομί σομηηθὶηΐ σὰ βοῖη ὈΡΔΙ ΟΠ. 

ἢαΐίβ. Χϑποριοη ϑοκγαΐθβ πιο 15 ἄθη ΡΠΠ]ΟΒοΡἤθη ἀδν- 
5616, 6 δ΄ ΡΠ Οἢ σονθβθη, Παΐ πηδη ΘΠ Π1Οἢ ΔΊ Οἢ ἀἀΓδι5 σ6- 
[ΟἸσονί, νν6}}, νυὰβ νυν Β6Ὶ 1Ππὶ ἰθβθη. χὰ πηθθάθαίθηα Ξϑὶ ππη6 65 
πο ΐ σοηϊ ρθη ΟΡ ΚΘΠΠΘῊ ἰᾶβ86.. τὶ Θοκγαίθβ δ βοῖηθ Δοϊσο- 
ΠΟΒΒΘΠ 80 σου! σ ἀπ υτηρσϑβία! θα μὰ θ06. ΘἰΊΡ ΚΘ Κύμππρῃ, 

“απ γγ16 ΘΓ 50 ΒΡΟΟΠ6. τηδομθης ννουίοη Κοπηΐθ, (ἰδ ἀ16 σΔ 26 

Ἢ, Ναοῖ ἀτοίο: ἄθβο. ν. ἀτίθοῆθηὶ, ἄροιβ. νυν. Νοϊβηθν, Υ, 8. 140 
Κοῆγέ χρη. Κατ ποῦ ϑοκτγαίοθ᾽ Τοάθ 88 Αβίοη ἤδοῆ Αἰῃθη ζυγῦοκ, 
ΒοΏγοῖθέ ἀὰ ἀΐο Νθιη ὈΠΪθὴ ἀπά σοῃΐς ἀᾶπη ἱπὶ ΕΓΒ] ἢν 398. ψυῖθάοῦ 
πδοῖ Αβίθη, εἶπθ Αηβίοηΐ, σὰ ἄογοη Βεοσνπάμπησ ἀἶθ 5.6 ]]6ὴ Απδρ. ΥἹ], 
Ἴ, ὅ1; 8, 2 51΄σΠῚ πἰομί δαυβγοίομθη. 85. Κγῦρσον ἀθ Χρη. υἱΐα Ρ. 21. Ααβ 
Αβίθη ἰβί Χρη. πίομῃξ νὸν 394 ζυγοκρεκοηγί. ΠΔ5 σογδάθ δυβί ἢ Π8ἢ 
δὺ5 ΑΠᾶΡ. ΥἹ], 1, ὅ1. 85. ϑαῦρρε Χϑη. θρρ. νοὶ]. 1, Ρ. Χ. 

ἘῈῚ ΝΥ ἃ5. Χοπορῇοη πἰομέ βοι θϑὲ τηϊέ δησθῃδιί Παίίθ. δε ὰἢγ ΘΓ νοη 
πάρη οὐδγ οεγασίθ δ᾽ νοη ϑοκιαίθα βϑὶ βεί, Παίς 65 ἀΐθ Εγθραπάθ ἀθ5 
Ἰοίζίθγθη 50 ὕπίθι} οἰ πα ηάδν Ὠϊο] θη, ουβί ἢ  τηδπ 8115 Ρ]αί. ϑγιρ. ᾿. 112, 0, 
118, Β. ΤΠοδοῖ. Ρ. 148, Δ, Πὰβ ἀδβργᾷοῃ πϊΐ Επίμγάδθπηοβ ΕΥ̓͂, 2, 8 {Π 
τη 8 ΧΘΠΟΡ ΠΟ, ἀὰ εἰπ ἀγὶ (6 γ ποθ συρόσθη νὰν (μόνος ἠλϑεν εἰς τὸ 
ἡνιοποιεῖον) νοῖῃ Ἐπ ἢ γ ἄδπηοβ. οὐδθν νοπὶ ϑοκγαίθβ 56] θὲ πδομ γᾷ! ἢ οτ- 
ἀἤγοη ΠᾶθΘη, βονὶθ ον ᾿Υ͂, 8, 4 ἰῃπη νοῖὶ Ηρδιμηορσοποβ ΜΙ οἰ θ᾿ 65 υνϊθᾶθγ- 
ΘΥΖ ἢ] ξ. Βεβοπάθιβ νυν οῃἶ ἴῃ ἀἴθβον Βοζιθπυηρ ἰδὲ αἴθ δησοία γί 5.6}}6 
πὶ Τηραοί., νγὸ ΕἸΚΙΙἀ65 βασί, Ὠδομάθπὶ δ οἷπ ἀδβργᾷοῃ ἀθ5 ϑοκγαίοβ 
Βοινί, ΠΡ δῦ, Ζζὶ διβο δηρθκοιηπιθη, βοίοτί ὑπομνήματα υἱεάον- 
ΒΟΒΟ ΓΘ θθπ, ἀἴθβο ἈΡῸΓ βρᾶξον τὴὶΐ Θογρία!ἐ δυβσθαγθοὶ οί, ννὰβ ἵππὶ δηΐ- 
ἴδ!!! Θη, ἀαγῦθον ἢ ΡῈ ογ ἄθη ϑοκτγαίθθ ποῖ οἰπηγδὶ σοίγασί πὰ ἀϊοβ. ἄδηῃ 
ὨΔΟΙροίγασθη, ὑπὰ 50 ΡῈ ΕΓ ἀδβ σᾷηζα (ἀδοβργᾷος ἴαβδί νοὶ ]!βι παϊρ ἴῃ 

᾿ πάρη. 5. γοϊχυδτάβοη: ἢ85 Πδιποηΐοη ἀθ8 ϑοκγαίοβ ἀπά βοίηθ Ἰπηΐογ- 
Ῥγοίθη. 8. θ, 
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βράϊογθ ῬὨΠ ΟΡ ΙΘ δαΐ ἴῃ ΖαΡ ον οῖδί πὰ ο]θομβαηι δῖ 
βϑίπϑη ΒΟ μα] θη σταπ!. Π 6 ΠῚ δί 406} τηἷΐ Ἀθομί (}6Π16. 5. 152 [{. 
δηίσορηοί ννογάθη, ἀδίβ 416 πηδο Πρ. πα ἴαβί 6] κυ ΊΒοῃ 8 ΥΥτν- 
Καηρ, 416 Θο ταῖδα δα! ἀϊ6 ΑἸ ΠΟ ΠΟΥ πΠΠΠ1 6} 8 ἀθίο, γῸΓ 816} 
ἴῃ 86] πθὺ Ῥουβύῃ κοῦ ἀπα ἴῃ ἀθν ΝΘ ΠΟΙ, βϑῖηον ΜΘ πο Ζὰ 
5006 ἰϑί. ϑοΠ θη 561η ΑὈΙ͂ΒΟΓ65., 416 ΠΟ 6 ΒΓ πη Θ᾽ υ ΑΙ ΠΘῸΡ 
(ΙαίΖο, 416. Ὀγϑῖίθ αὐ νυν 5 σοθοθ θη Νάβθ, (6. βίο ΖΓ θηθ ἄδησ, 
ἴῃ ἄθῖη δ᾽ πη 56 πθὴ που νου γοίθπάθη, ἀπγο θΟ ΠΡ πάθη ἀυρσθῃ 
νγᾶβ ἴῃπὶ θοροσηθίθ ργ 6 πα ΔΠὈ]1ΟΚίΘ., 56 ῖη6 ρᾶηΖ6 5]]6ποηδπη- 
ΠοΠ6 ΡΟ οἰπαπηρ ψγΚίθ σαι Πα (Χο. ϑγῃρ. ὅ. Ρ]αΐ. ϑγιηρ. 
211 Ὦ ἢ. 215 Εὶ Π{) δῖ 4116. 416 τη πᾶΠ6 Καῆηθη. {6665 ΥΥοΥΐ, 
γγ6]0}165 νΟη Π1656Γ} 50 56] 5816 τη ἀ00}} 50 ΠΡΟΠΙ ΘΓ πθη Ρον- 
δῦ ΠΟ κοῖς ἃη ἃπάθγο σϑυομίοὶ πταράθ, βοῖηθ Ἠθάθνγοιβα, αἴθ 
ΠῊΪ 1615. ἀν ΠΙΔΙ ΘΟ ΚΟἸκ ΘΓ ββίθ! 6 ῃ υνο]] 6. τγὰβ νογΠθν παι γ0}- 
δυιδβοίζιπρ Οὐδ. θουίβι!οϑα ἘΚ ΡΠρ κοῖς σθύνθβθη ὙγᾶΡ. Πλ518 
ὙΠ ΠΟΥΡ81 ἴῃ ΠΡ 6 ἢ] (ἀοἰδίθ χάθη. Νὰ ἄθηκο πηδὴ 510} Ὠϊἃ- 
Ιορθ. Ὑν]8 516 τηϊί αἸαικοη (ΠΠ, 6), ταῖς Εσ Ππγάθηιοβ (ΠΥ, 2), τηϊΐ 
ΠΙΡΡίἃ5 (ΤΥ, 4), τὴῖϊί ΑὙΙδίρροβ (Η. 1) α. ἃ. ΘΟ ΠΡ γΘΓάθῃ, ἀπγοΝ 
76π6 ΑἸ βθυ ΠΟ ΠἸκοι [θα θ ]θῖ, απ 68 ψῖγὰ ἀἴ6 θοἀδαϊοπάο Ὑγ1ν- 
Καηρ, ἀ16 Βοκναίθβ᾽ ἤθᾺ6 πιδο ίο, ΔῈΟΝ. 15 ΧΘΠΟΡΙ ἢ 5108} γο Ϊ 
ΘΡΘημ ῃ ἰᾶββθη. Μ|Ιΐ 6 Γ᾽ Ῥογβύπ! κοῖς 465. ΒοκΡραῖοβ μᾶησὶ ἀϊδ 
Βοα οι βδιη κοῖς βϑῖμθν ΓΘ ἢ Ρο δ 485 Θησϑίθ ΖΒΑΠΊΠΊΘΗ. Εἰπ δγ- 
βίθῃῃ Παί(6 516 πο ; ΡῈ} 516 νυν πθὰ, ἸΘΡΘΠΒΥΟΪ απ {0 6 }8}} ἴῃ 
ἐδ5 ΠΡ θη οἰπατίηροπά. ΠΙΘ565 ἸΘθΘηΒν 0116 τιπὰ γοη 46} νη 6 ν- 
ΡῬᾶγθηῃ Ῥουβύμ πο κοὶϊ 465 ϑοκγαίοβ σοίγασθπο Ε]θπηθηΐ Ἰθάθγζιι- 
ΘΘΡ6η, ὙγᾺ 1 ΘΟ [5 56} ΒΟ ου]ο. Ρ]αΐοη ἰδὲ ἀ165 υνοῖς ΤΠ ἢν 56- 
Ιυαηρθη, ΔῸ} ἀΔ|5. ὙΥἱγ ἀπ 0} ἴῃ ἀϊοβοι" ΒΘ προ ΠΙΟΝῚ {06 8} 
ὙΊΒΒΘ., Ὑνὰ5 56ῖη ῬΟΘΙΊΒΟΠΘΙ ἀοἰδί ΠΙπζυβϑίμδη ἰὰΐ : ΧΘΠΟΡΠΟὴ 
16] νη ΐσοῦ, πὶ ΠιΘἰβίθη Π0ΟΪῚ 1η} ΘΥΠΙΡΟΒΙΟΠ, ΒΟ ΠῸ ἢ ἡ βΘ ἢ (65 
Πιδ᾽θυθη. [8115 ἀπ σὰῃ ΟΒΟΠ ΘΒ. νοσθη (65. αἰ ΔΒ] ΒΟ 6 ἢ 
Βοιννοῦβ, ἀἄδββοη ΕΘ] θη ἀἴ ΜΘ ΟΓ ΡΠ 16. εἰἃ 510} ΠΙΘΥ ΤΠ ΠΟΙ 
ΠΕ} χυγοὶ πηι ουγθάθι, μα πΐ6 Ὁ οἴνγαβ Οἱ Πγ Π]σ ΘΥΒΟ μοί η θη ἰὰϊδι, 
πὰρ πα ἀἰο Ῥ] αἰομ βοιιθη Πίαοσο ἀλη σοραάθ δἴμθη θοβοπ θυ θὴ 
Ἐοὶζ Ροϑιίχθοη. ἤθοΝ πνοάπγοι ϑοκγαΐίθβ [ἂν ἀἴθ βρᾶϊονο Ῥ}ΗΪο- 
Β0Ρ]}16 ΒΒ θΡΘΟΠΘ ἃ ππα 8. ἀπ ]οροπ σοννογάθη ἰδί, ἀὰβ πάθῃ 
ν θ 6] ΧΘπορ οι, τη χυνὰν Το ὶῃ ἀπὰ ἀἢν ΘΡ Ἰβολι, πιὰμπΠοἢ ἀϊὸ 
Βογἀογηρ (6. ΠΟΛ ΒΟ Θ τὐπαὶ 1π|6}}6κ 6 }} 6 ἢ ΘΘΙ ΒΒ ΘΓ Κοπμ ηΐδ, 
ἀἴο δάϊχο νὸν ἄθηὶ νυ λ θη Δ ΊΒΒΘ ας αἰ (6 6116 ἅΠ|ὸν Ταυροπὰ 
τη ἀδηλΐ χυιβαιη μηδ ἄ προπα ἀἰδ βίγθησο, Β᾽ΕΠῚῸ 16 ἢ ἸΙ ΘἸκπς. ΝΣ 
αἴ Ἰοίψίθγα δη]δηρί, 850. {Ὑ{{ ππ5 ἢν Μοιοο σουαίο οὶ Ἀοπο- 
Ῥἤοη ΟΠ 6 1165 ΝΟ ΘΗΝ Οὐκ ππα ἀανιιαι ταὶ 5ὸ ἀδα Π]ονον ἴῃ ἰμ στοαὶ 
οἰσϑηα ]Π ἸοἸνθι, Βοδιϊπιηίο δπθο οπίσοσθη. ὨΐῈ Μοιοάο δὲ 
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ΒΟΚΓαΐθ5 δύ ὑυθβθη! ἢ Ππἀποίοη ἢ), «ἃ. ἢ. ΘΓ. σϑῃ! γο ον ύμη- 
ΠΟ πη πιηὰ ΑἸ ΡΘΚαππίθη δι (Υ͂, 6, 16: διὰ τῶν μάλιστα ὅμο- 
λογουμένων ἐττορεύετο, ν8]. 1, 2, 87. 4, 2. 7, 2. 11, 2,1. 8,1. 
ΘΟ 0.1.1. 1. 4..7..7,.1. 10:1. Ὁ.3;.3:.4,.5); Πγῦ ἀστοῖς 
ΕΓάρσθη, Ὑγ6]0}}6 5 ἴῃ (6 ΠῚ ἃπά θΓΘ ἢ ΠΕ] ΒΟ ΒΘ Π416 Βουγαίβί- 
56 1η υθοκθη υης 56 Π 6 γ ΓθΟΓΡΈΠΘη [ΠΠ}Δ]}} σ] ΘΙ ΟΠ58 1 Δη5 ΠΙΟΠΪ 
[ὑγάθνη (τέχνη μαιευτική) “ἢ). γοη ἀ6ν' γογβί θὴρ Ζατη ΒορῊ 
(8. οθθῃ ὃ 12) ὑπα νυεϊβί ἤδῸ}), υγὰβ ἀἄγαι5. {ΠῚ θη σοσοθθπθῃ 
14}} [οἹοῦ (2. Β..1,,.4. 4 ἢ. 1|. 2. 1Π|, 8, 2 ἢ. Υ̓͂, 6.14)» .Μαρ ἐὺ 
Βδυγθίβοπ οὐθν θυ σθη, {06 8}} νυ ἹΡ ἀν σὰ οργσπάθ ἀθρθη- 
βίαπε τπιηΐον Ηδυ οἰ θ μα ηρ ΔΓ Καη ΐον ΤἬδίβαομθπ οὐδ βἰη- 
Ἰθαομίθπ ον Απδ]οσίθθη ἃῃ ἀ6πὶ ΒΟΡΥΠ σθηηθββθη (Ζ6}16ν 5. 111). 
Παρ οὶ Ὀθάϊθηΐ 6. 510}: [ηἀϊν! ἀπο σοσθη τ 6, 416 510}} δα ΤΠ γϑν- 
τη θ᾽ {110 }}65 ὙΥΊΒΒΘ ἢ οἴνναβ δἰ 1] 46 η, ἀδὺ γοπὶ Ἐ ἢ), ἃ. ἢ. δὺ Ἰοοκί 
πηΐθν θη ΒΟ ἤθη οἰσθηθη ΝΙΟΠ Ί5Β6 η5. 805 θη ΔΠΉ ΘΓ Θὴ ἀπ Ρο ἢ 
Ἐγάρθη ἈΠ ΟΓίΘἢ ΠΘΓΔΙ5., α16 ἀ]656 ἢ 56 1η 65 ΝΊΟΠ νυ Ί556 5 {0 6Γ- 
[ἀγθ, Ἰηἀθιὴ 6᾽ τοὶρί, ἀδίβ 65. [τὴ ἃπ ἄθη γοἢ σθη ΒΟοΡ δ ἢ 
γοη ἀθη Πίησοθη [6ἢ}{ (1, 2, 84 {{{ ΠΠ|| 6, 2 Π΄. ΤΥ, 2, 8 ΠΠ. 

ΕΡΑΡΘη Ὑ] 5Ο0ΠΠ]ΘΙ 5110}, τνὰβ ΧΘΠΟΡΠΟ 5 Μθι ΠΡ ΡΠΠΘ ἢ (6. 
Ομ 6 Ὀιθίθη, 80 ἰδί 65 δι ίβον νιοὶ, ἀδίς 56 ἀἄθιη ΘΟ ἢ Π]6Γ οἱ η 
ΘΡΘη80 [ΔΒ] 1065. 415 ἰγθιθ5. ΒΙ]Δὰ γοη ἀδν Ῥογβύμ! οῃ κοῖς ἀθ5 Μδη- 
Π65 ᾿Ιοΐθγη, (6. ἴῃ 61 Καὶ ὰΓρ Θβοοἢ 6 πιο ἢ Ὀ]οΙβ 465 Ἠ θη θη- 

[ΠῚ5.. ΒΟΠΟΘΡῚ (ΘΓ σΔΠΖ6η ΝΘ ΠΒΟΠ ΠΟΙ οἰπθη Θηἰβοῃοι θη θη 
ΥΥοπάδραπκί ὈΠἀ6ῖ. ΥΥῚΡ Θθῆθη 1Πη. ὙΥ]0 6Ρ 5618. ἴῃ Δ]|1]6Πη., νγὰβ 
Ζ.Π) ἀπ! Γοπ ΠΡ 6 πη σοῃῦγί, πηὰίβισ ἀπ Θη Πα] ἴβᾶπη πὰ ΠῈΡ 
ἀαναυ θϑαδοῃΐ ἰδί, δ᾽ σοί θϑ ΠΟ Πσ 65, ΠΟ Π65. πὰ ἴῃ 166. 
Βεχιθησησ ἀαρῸ}} ἀ16 ΥΡΠαι ἢ σογθρο] 65 [6 θ6η χὰ {ἤρθη ἀπά 
βϑίηθηῃ ΡΟ θη αἷβ ΜθηβῸ ἢ} πα ϑίδαίβ ΟΠ ΓΡῸΡ. πᾶ} θΘβίθπι ΥΥ15- 
86 πη γεονιηὔρσθη σὰ σοηΐϊΐσοη. Αἰ ἄθη ὙΠ ΠΘη ἀν αὐτζίον ΒΠΙΟΚΙ 
ΘΓ ἴῃ 8}16Π|, νγὰβ δ. {ππΐ, πα ΘἢΡί 516 ἴῃ ἄθη Πογσουδοῃίθη ΕῸΡ- 
τη6ῃ. Ὠ οἷν [αἰβί ον ἀδ5 Ὑϑυ μα Π[Π15 ἀθν ΜΘηβοἤθη χὰ μη θη Γοὶ- 
Π6 τπηἀ νυ τ ἴσον δα 4158 ἀἴ6 θηρο, Ε ὈΙἴ60 516. πο ἢ ἀπὰ οἷῃ- 
Ζ61η6 αἰτοῦ, Βοπ θυ ππὶ 45 απίθ ἀθουμααρὶ (1, 8, 2). Εν πυο , 
ἀΔ[8 516 4] σ θην ἅγΕς 5π 1 ἀπὰ 1165 ννίββοη (1, 1, 19. 4. 18). 
ΒΌΘΠΓ ἀν ᾿ἤγθὴ δὶ ΠΡ ἀἄἃ., τγὸ ΠΟ ΠΒΟΠ ΟΠ 6. ΕἸΠβιομς ποι 
ΔΒΓ ΟΣ (1, 1, 6 11.) ἀπὰ νναγίθί πιο  ᾿πη πη] 6. δι ἀπ ίβουο Ζϑί ἢ θη 
(Ν, 8, 13). βοπάθγῃ φοβογοΐ ἀ 0} ἀν οὔτ᾿ ἢ Βιϊπηπλ6 7) ἰὼ 

Ἢ ἐπαγωγή θεὶ Ατι βίοι! θβ. 
ἘΠῚ ΥρΊ. ΡΙαὶ, Τηθδοῖ. 149, Α. 

ἘΜΕῚ ΥΕ], Ρ]αί. Αροὶ. 81, Ε. Βθρ. 1, 331,4: ἐχείνη ἡ εἰωϑυῖα εἰρω- 
γνεία Σωχράτους. 

Τὴ Νδοῖι ῬΙδίομ ἰδὲ ἀὰ5 δαιμεόνιον (58 ἢ 10 }}} οἷπὸ σ διε οἴ6. (Ἰππ6Γγο) 
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ΒΘΙΠΘΙῚ ΘΙ θη 6 [ΠΠΘΓΘη, 80 Οἰ, 516 5100 νϑυπϑῆχηθη ἰἀ[51. ϑθίπ θη 
ΜΕΡΌΡσΟΡ ἢ ΑΡ6Ὶ Ζὶὶ ἀθυβ θη ΕἸΠΒΙΟΠΪ, Ζιι ἀθυβθΊθ η Τυσοπα ππά 
σὰ (ΘΠ 56} 6 η ΟἸΟΚ χὰ νυ μο] θη, (85 ἢδί 6᾽' αἷβ 416 δι σθῃ 08 
Απΐσαθθ 561 η 65 [ θΘη8. δ καπηΐ. ΕἾ βίγεθί. πιο πδ0}} ϑίδαίβ- 
ἈΠ ΘΓ Π, Ὑ061} ΟΡ υνϑιίβ, ἀαΐβ ΟΡ ἀθὴ ϑίδαίθ τ θ ἢν ηἰ{χί. γΘ ἢ ΟῚ 
1ππὶ ΒΘ ον δα τί, 416 6. τΐ ΕΓ ΓαΡΟἢΐ σοσθη 416 (ὐ(ίον. πηϊΐ 
ΤΠ 1606 Ζὰν ϑγθοῃ ρος ἀπ τη1 16 Π 6 ΒΟΒΟΠΠΘΠΠΘΙΐ ΘΡ 1. 416 
Οἤπ6 σνοῖβο Ρυ ιησ ἀ6. οἰρθῆθη Κγαϊξ ἀπ πο στ Πα Π|0Π6 
Κοηηΐηῖβ γοη θη δ θβθη δῦ Πίησο ΠΙΟ 5 πίθου πητηΐ. δίρη- 
Β0Πθη χὰ ὈΠάΘη, ἀδ5 ἰδΐ βϑῖη Βϑγιΐ, 461} δ᾽ 561πΠ6 σδηζθ ΤΠδίΟ- 
Κοὶὶ πὰ βοίη [6 θ θη νυατηθί ἢ). ΕΠ 5 ἢ ϊΐ 516. ΠΡ ΘΓΆΠ]. τὸ 6. 
1 πθ ἢ 806 ΚΟΙΊΠΊΘη 8 ΠΠ. ΘΙ, ΠῚ θη (ἀοἰ ΘΒ] ΡΠ. ἀϊ6 Εχι- 
βίθηζ ἄν (αὐτο. πὰ Ἰῃγ6 ΕἼ ΡΒΟΥσΘ τπὶ 416 ΜΘ βοΠ θη Ζιὶ θϑυνοὶ- 

Βύϊπηπηθ. ἀϊε δοκγαίοβ Ζὰ ψθγπθῃπιθη Β]ααΡι. 8. ΑΡο]. 91, Β: ἐμοὲ δὲ 
τοῦτ᾽ (πᾷ ] 16 ἢ ϑεῖόν τι χαὶ δαιμόνιον) ἔστιν ἐκ ποσῶς ἀρξάμενον 
φωνή τις γιγνομένη, Ρ. 40, Β: τὸ τοῦ ϑεοῦ σημεῖον. Βεὶ Χοπορμοη 
ἰδ τὸ δαιμόνιον (ρου βομ!), ἀϊε ἀοιποῖξ, Ἰηβοίθγη 6 (ἀϊθ 'π 8|16ὴ βρυϊοῃΐ, 
ἀϊο ἀδιδυῖ δοῃίθη ψν ]]θη, 1, 4, 18. ΙΥ. 8. 13) π᾿ δοκγαίθβ ἱπαϊν] ἀπ6}} 
υνἱγκί, Πᾶ5 βίθῃΐ τηδῃ δ118 1], 1, ̓ : τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν υπὰ 
8: τοὺς ϑεοὺς -- σημαίνειν, ὸ τοὺς ϑεούς πη τὸ δαιμόνιον αἷς 50Ὀ- 
7οκία ἴον. βερθηῦθον βίθμθι. Υ6]. [Υ, 8, 1. δ. 1..4. 15. 1Υ 8, 18. Χεοπο- 
Ῥῆοη ηθηηΐ 685. πἰγρθηάβ οἷη σημεῖον τοῦ ϑεοῦ. Βεῖάδ Ὶ Ἰᾶββθὴ 65 
νυ κοηἀ οἰηίγείθη, ψνὸ ϑοκτγαίθβ ΔΡ  Θἢ] θη υυϊγὰ, οὔνναβ βϑί θη [δἰ ΓΘ ἢ 
5: {{ΠΠῸ πὸ ἀοῇὰ!! ΔἸ ἀΘυβίγ θοπ 65. σὰ ἰμὰπη. Ζ. Β. 5. ἴῃ ἄἀθγ ᾿ουκὅμηηι- 
Πομθη Δ εἶδ νὸν ἄθη ἢεο]ϊαϑίθη σθρσθη αἷδ ᾿ΔηΚΙασο ἀ65 Μεοϊοίοβ. Ζζὰ νϑγ- 
ἰεἰάϊροη, ἀ. ἢ. ἀεπιῦ(β65. ΒΙ(6ηὴ οὐθν βὰν ἰγᾶάρθγίβοιθ Ατραμπθηΐθ Ζὰ 
ΒΘΙΠΘΓ ΠΟςβρυθομαῃρ, δηζαννοπάθη (Ρ Δί. Αροὶ. 98, ἢ. 40, ἢ. Ε. Χρῃ, δδηι. 
ΤΥ, 8, 8), οὐδγ βϑὶθβϑέ τὰ πολιτιχὰ πράττειν, ἃ. ἢ. 5ἴεῖν. ὧπὶ ἅπαΐον πὰ 
νυ ύλάθη ἱπὶ ϑίδαί σὰ ὈΘν οΥ θη, ννοΖὰ τη ΜΙ (61 ἀηννοπάθη τηὰίξίοθ, ἀΐθ, 
50 56} βῖ6. Δ ἀσγο ἀἄθὴ δῦναι βδηκίϊοηϊοτί ψάγθη, ἀοοῖς ἄδιῃ 80- 
Κναίθβ οἴπθβ γϑίηθη, νην θη ΟΠ τα Κίογβ αηνν ὕγάϊο ἀϊηκθη πηοομίδη. 
Ρ]αί. ΑΡο]. 31, ἢ. 86, Β. ΑΒΗ] οον Ατὶ πιῦρϑη αἴθ βθν σουϊηστρίσ θη 
Βιηρο" ρονθβθῃ βοίη, νὴ ἀθηθη ϑοϊτταίθβ ὩΔῸ} ΡΙαΐ. ΔΡο]. 40. Α. 56 ῃν 
μϑυῆρ ἄγοι ἀδ8 Ῥὰπιοπίοι φυυ Κρ ο μα] θη νυγᾶάθ. ΑἾ Ὸ 65 βοὴ οἰηΐδος 
ἀπὶ οἰνναϑ Ὁ ηρ  βθ 2] οἴ 5. πη ]ῖ, νυν Χθη, θη. 1. 1, 18. Ρ]αί. Αροὶ], 
92, Β -- ἢ., ἀὰ ρσγὔπηάοί ϑοκιαίοβ ἂϊδ Υ εἰβϑυιηρ ΒΘ ῖΠ 6. 'ἵΤΟΙΙΠΔ πιὸ Ὠἰομς 
δαΐ οἷπθ ἈΒΠΙΔΠπυηςς γῸ βοϊίθη ἀδ85 ῬΑπιοπίοῃϑ. Βτοϊθηθδοῖ νογβϑίθξ 
ἄδ]ιθν πῖον δὴ δαιμόνιον ἀΐὸ Γοἷπθ ἀπᾷ ἱπάϊν᾽ 6 }} ἴῃ ΒοκΚτιαίθβ 805- 
Βὸρ ]Π ἀθιθ διϊμηπηθ ἀθ8. ἀθυνίββθηβ αηὰ πὰ ἄθον. ἀἴθβθοβ βου ϊοῦῖσο ΤΉ πὰ 
80 ΒΓ ΠΡΠ1Ο]}.. τη ΒΡ ΘΖ θ!] ον ΒΡ οΚΒ Ομ ἰρ απο ἀδὺ οἰ πβο]αροπά θη 5.6] 1 δὴ 
ον Με. ἱπὶ ἔχοινβ βοιιδπάο!!. --- Νδοῖ , ἀὰ Ῥιοὶ, ἀϊὸ Μίγϑεῖκ ἀδὺ 
ἰίθη αὐθομθι, [ΤοἰρΖ. αὔπίμον 1888. ἰδὲ ἀὰ5 Ὀπιοηΐοη “οἴηθῦ το 
τῃΘ ἤγουθὴ ΕἌΠ]Θη, ἴῃ Ὑν ΘΙ ἤθη. ὉΠΒΟΙ ἰταηβοθπάθηία] 5. ΘῈ] κί Ξοῖπο ΔὉ- 
Βοῃ νογγὰΐ, ἴῃ ἰγάϊβομθη Προ. ἀπ 850 χὰ [ἄϊτοῃ, ἀαΐξ ἀὰς Βοβαϊίδί 
Ζὰ ἀηϑοτθη Ὑγἤγοη. ΔΥΟὮΙ Δυββο! σι, νγθὴὴ δυοι ἃυΐ Κοβίθη ὈΠΒΟΓΟΥ 
ἱνάϊβοιθη ΑἸ ΚΒ Ι ρ κοῖς," 180. οἴνγὰβ ἀηβογοι ΑΝπαηροι ΑΒΕ] 65. 

ἢ Νδοῖι Ρ]αί. Αρο]. 28, Β. 28, Ε. 81, ἢ. 38, α. 86, Β. 88} ὁγ ἀδτίῃ 
βοῖηθη μη νοὴ ἀθι οι εἰς δυ[ου] σέο Βοταΐ, 
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56}, ἀοΥἐ δἴπθὴ ϑοθνν Ισ6 ̓  γ0ὴ 46} Ὑ  γΚ ἢν 61} 561 Π 65 ΤΠ η5 Ζιὶ 
ἀθογΖθισθη, ΒΑ] ἃ δἰ θη ππάδη  ὈΆΓΘη 0 ἢ πὸ 416 ΡΠΙΟΠΙοη σοσθη 
Β6]η6 ΜΌΓΘΡ σὰ (ἀϑτητ6. χιι ΓᾺ ΠγΘη. 4] οἷπ Ῥδὰν δηΐϊζυν ίίθη 
Βυύάθνη ἀἷθ ΕἸπίγδοῖ νυ] θυ Ζασ θ 6 η, Οὐ ΘΓ δἰ πη Δ 6 Ὀ] ΒΘ ΉΘη. 
ΠΟΟΝ ἀηγοῖ θη {πη ]ηρ. ἀδὺ βομοη Ἰδίχί ᾿πὶ ὕ 6 {Π| 0 Π 6 πη [6 6 ἢ 
δἷπ6 ἈΟ]}16 βριθίθη νν}}}, ΖΡ Υ ΡΠ ἢ σὰ θΓΙησ θη, Οὐ6Υ οἰηθη ἃη- 
ἄδγθη, θη Πρ γσγοίβα ΒΘ ΘΙ ἀθη 61 ΡΠ] 0, τη βοίπ θη Θά η 
ἄδιη ϑίδαί χιι ηἰϊίζθη, μὴ ΜΙ ὶ τη ΖυνουβΙοἢ χὶὶ θοβθοθη. 80- 
ὙΥ]6 ΘΙ 65. πίοῃΐ νϑγβοῃπιλί, 5 δὲ ἄθιὴ Ἠδπάνθυ κοῦ [ΠΡ 56] πη 6 
ὙδρΡομίαηρ Ομ ΐνο!]6 (θϑι ο βριιη κί δη 416 απ Ζι σ θη, τν]θ 
6 ἀρουπαιρί ἐδ ΠΟΡΡΘΡΓδο θη Ὑ υδομίησ 66 ΠΑΠά τ Γ ΚΟΥ 
οηΐσορσοηί (11, 7). 50 σ ΡΓΊ ΘΟ 65 1Ππὶ πἰοἢ  δη Μαΐ ππὰ ΥΥ εἷε- 
μοι. ἄτη βου ρθη Βορϊβίθη. τ ἄθὴ ΝΥ δἰθη ἀθὺ ΠΙΔΙ ΘΚ ς 
ἀἀ5 Κὔπϑ!ομθ ἤθάδρουνοθο σι ΖΟΓΓΙΙβθη. ὙΥΡ βθῆθη ἴπΠ αἶβο 
ΘΙ ἤγθη, δ Πρ θη, ἀοτη 5 6η. 5ίγαίθη., {06 Γ8}} πη νος ἀπά 
ΒΙΘΡΤΘΙΟΙ, ὙΥ6}} 41165, ννᾶβ Θ΄ ΒΡΓΙΟἢ , 8118 Θ᾽ Π6 ΠῚ ΚΟΡ ηβδϑα πάθη 
γουβίδπα 6, Θ᾽ ΠΘΠῚ ὙγαΓ 6 η (ἀΘηλ 6 πηἋ ὉΠΟΓΒΟΒ ΟΡ ΟΠΟΡ ὕρον- 
ζϑυρσιηρ Κοιημηηΐ. 

Παίβ. δ ἀϊ6 Μοίμοάθ ἀ65 ϑοκγαίθβ. σθῦδάθ θ6ὶ ΧθηΟΡΠΟ ἢ 
ῬΘβοπάθ 5 ἰϑ ἢ ΖΓ ΑΠΒΟΠαυη ΚΟΙΏΠηΐ, ἰδί βοῇ  σοβᾶσί, πη 
ΦΥΥΆΓ ἴῃ Δ|16η ἸΠΓΘΠ ΘΡΙΘΙαγίΘ ἢ, υν]6 516 510} τη ἢ Ζιουῖ, 16. πδο}- 
ἀ6 πὴ 6. ΠΗ ἰΘΡ ἢ ΒΘ ΟΊ ΟΡ πα ἀπ ἃ θΟβοΠοιάθηθη Οὐδ᾽ τη] 56! βῖσο- 
ΦἈΠΊσ θη ππα ἀπ ΚοἸ Βα θη {Π π] σὴ νϑυΚ ἢν, τ θη οἰ πίῃ ἢ 
Μάᾶππο ἰθοῦ ἀϊθ ἤρθη βοῖηθβ Ηδηά νου κα Οὐδ τη 68} ἃῃ- 
σομοπάθη Βίδαίθιηαπηθ οὐδι ΘΙ ἀΠΘΡΓ ἢ {06 Ὁ 85, ννὰβ ἀθιὴ ϑδίδδίθ 
Γγομηπηΐ., τηϊΐ ον Ἠδίᾶγο ἀθ ν αἴ Κὰαμπδί, ἀ16 Μἄη ΠΟΙ ἀδιθνηῇ Ζιὶ 
[δββϑι ἢ, οὐδὺ πη βϑίπθῃ Εγθαπάθη {οι Ταυσοηα τη ΠΟΙΙρΊοη, 
ΟὐδΡ Θη Π 10} μϊ 166 πὶ, ἀν ᾿ῃ πη σονδθ θοσορσηθί, ἴδον ἀϊ6 σο- 
γνὐ]Π]ἸοΠβίθη ὙοΥ 16 465 ΓΘ η5 ΒΡΓΙ ΟΠ, 50. (δ[5 56} 08 80 ἴγὰσ- 
τη Δ Ρ 506 ἀπ 8η 510} πο δαΐοη θα ΜΙ ΘΙ σ ἢ, νν]6 516 ἴῃ 
ΠῚ, 18. 14 οΘη Πα] θη βιπα, πιο σαΠ 2 Ὑ ΘΓ.]05 51Πη4. Ὑγ6}} 516 
8 Κοηκρθίθη Ε]]6η χζοίρσθη, 16 δοκΡαΐθβ βοῖηθ ΜΙ ΓΘ ΓΙ ἴῃ 16 
ΕΠΠ ΖΘ] δ θη ἀ65 [6 θ6 5. 410} 45. πηθθαοιςοη βίο ΤΉ η ὅ) αὐ 
Θἴπθη γΘΡη ἢ Πἰσθὴ ζννθοὶς συν ΚΖ σὴ ἸΘἢγίθ. 

ΠΙ6 σγύϊδιο Βοάθαϊιηρ μάθη ΡῈ} [γ 416 βόα]. ἰδ 
ΜΟΙ ΠΟΥ Θὰ ἀδάπνοι, ἀαἰ5. ο᾽6. 416 ϑοκγαίίβομο ΕΤΒΪΚ ἴῃ ΠΡ 
σαηζθη ΕἸΠΙΔΟΠ] δῖ. τππ ΘΙ 61 τ ΒΟ Ρη. 816. Θη Πα] θη θη 
βοῃπβίθη Τρ ΘΠ ἀβρίθσ6], τν]6. ΘΓ γῸΠῚ ΔηςΊΚοη ϑίδπαριι κί 118 

Ἢ Ὑ εΓρΙ. ΙΥ̓́, 1,1: οὐδὲν ὠφελιμώτερον ἦν τοῦ ΖΣωχράτει συνεῖ- 
ναι χαὶ μετ᾽ ἐχείνου διατρίβειν ὁπουοῦν καὶ ἐν ὁτῳοῦν πράγ- 
ματι. 
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[τ ἀ16 Φπροη σὰν πολέ συν ΘΟ] 5156} ἀπ ΒΟ πον Δα βί6}} Ὁ 
ΘΓ θη πη. ΥΥ6 ΘΙ ]5ᾶπι τη νη Πρ ἀ16 Μα[βιρκοι, Β6- 
ΒΟΒ ΘΙ 6 η 61, ΕἸ ΘΓ η- απ (ΘΒ ἢ Ἰβί υ 6 6, θυ μ σκοιί, ΕΡύμη- 
τηϊρ κοῖς, νῖ8 ἀπνθρηϊ ς᾽ ἀπὰ γϑΡάθΡ Ὁ }10}} 416 ΤΠ πΠ]ὰ [5] 5 οι, 
ΒΟΠΘΙΠ 55 θγοὶ, ΡΡΔΉ]ΘΓ οὶ, ΘΓ ΟΠ σ κοι, (οἰ οβνθγδοῃίαπρ ἰβί, 
ΠΡ ἴῃ 46. οἰ Ια Θπἀβίθη. ἀπαὰ ἐθογΖουρ θη βίθη ΑΥ̓ ΘΙ586. ΖΙΠῚ 
ΤΙ] 06} ππα ΔΡΘΡΙΏ4Ϊ8., 16 ΠΔΟΠ 6ΠῚ 510} 416 (ο θσθηῃοῖ ἄ8Ζι 
ΒΙοίθί, ἀυιβοϑί γί, πὰπη 1 Ζυν Γ 1ἢ Θἰ ΠῚ ϑρυΔΟΠ 6. ἀθυθη βοῃῦπο ΕἸη- 
[Δ Ποῖ ἀπ ἀυγοΠβι οἢτσ 6 ΚΙΆΡΠ6Ι ἀθν Ναί 465 θσθηβίαπαθξ 
Ὦθ6Ρ8}} ΔΘ ΘΠΊΘ556Π ἰβί. 

ἘΠ ΠΟΙ. 06. οι ρ ΘΠ] 6 5100} 616 ΜΘ ΟΡ. 6 ἢ ἀΟἢ ἀ65}4}} 
ἀ6ν ϑ΄οῃ 16, νν6}} 516. 416 Πμοκίνο 465 Ρ]αίοη ψυυθοκιηηδίβιρ γορθθ- 
ΓοΙΐθη. 8516 {ΠΡ ἢ 1ἢ ΘΙ ΠῸΡ Οἱ ΔοΠθη ἀπα ᾿ΘΙοἑ [ΑΙ Βθάλ θη ΕῸΥ ΠῚ 
ΖαθΡϑί τη α16. ΡΠ] ΟΘΟΡΠ ΒΟ Π6 ΒΟΟΥ βοσκό ησ ἀπ ΙΔ ΘΚ 
οἴη. 16 ἀββριίομθ βἰ πα τηδίβιίσθη [πη ηρ5 ἀπ ΠΟ ΘΙ Π6Ρ ἢ] 
χὰ ρου βθ πάθη Αηΐασθ διιβσϑ γι ἀπ Ὀϊδίθη 50 σὰ θη πηηΐα5- 
56 ηάθη Β]αἰοπἰβομθη ΠιδΙοσ θη, γοη θη οἵ 1646 Ὁ δἰπζθὶπθ ΤῈ}] 
οἴη Καπβίνουϊς ΒΠΔ6ι, οἰπθη ραββθηάίθη ἔθορρᾶηρ. Πᾶπη ΡῈ 
ἰδύ 18. ἀ16 Π6ἢγΡῈ ἀθ5 ϑοκγαίθβ (δ ὺΡ Γγα μ θᾶν 6 Κθῖπι. 8115 ἀπ 510} 
416 5826 [Ο]Ἰσθ η6 ππ4 Ζιιπἄοῃβί ἀ16 Ρ]αϊο ΙΒ 6 ῬΕΠ]ΟΒΟΡ 6 δηΐ- 
ΣΙ ΚΟΙ᾿ αὶ. ΥΥ̓́ΘΡ 5160 ἢ} χὰ ἀἸθβον ννοπαθί, πλιῖ5 Ζγοῦ ἄθη Ὠϊδβίο- 
ΤἸΒΟΠ θη ΒΟ Γᾶ 65, ΜὙ16. ΘΓ 5100}: ἀθὴ σοθιἀοίθη., 6. ΘΙ ΔΘ 6 ἢ 
ἀπᾺ1 ρα Κι ΙΪβομθη. ϑίππο ΧΘΠΟΡΠΟη5. ἀδΡβίθ 6. Κοπηθῃ σοίθγηΐϊ 
βάθη. 



ἘΧΟΥΒδη 
Ζ08 ΕΒΚΙΑΒΌΝΟ ΥΌΝ ΜΕΝ. 1, 1, 2--9.1, 4, 15--18. ΤΥ, 8, 12---14, 

ΙΥ͂, 8, 1. 1Υ,. 8, ὅ, ΒΑ5 ΒΆΜΟΝΙΟΝ ΒΕΤΒΕΡΕΕΝΗ. 

Ιπ ἀδν Εἰηϊοϊιυηρ 5. 29,24, Αηπη. ἰϑί ἀ85 θδμπηοηΐοη 8415... (16 [εἶπα ἀπά 1 
ἴη Βοκγαίθβ ἱπάϊν  ἀ8.6}} δι 55 ΘΠ] οί ϑ.1Πππ|6 ἀ685 α ον ββθη5" οὐ κὶᾶτί γοῦ- 
ἄδη; πιὶΐ Θ᾽ ἤθη Βθομίο, ἀ85 50}} ἴῃ [ο]σοηάθπι πᾶ Π 6 διβοοί γί ννογάθη. 

Ζυπβομδί νϑυβίθῃς 685. 5810} νοὴ βε!βί, ἀδίβ ὮΪΘΓ πίον ον ββθη"“ 
πἰομί ἀϊα τἱοπίοπάθ ἀπά βἰγαίθηθ, βϑοηάθγη ΠῸΡ ἀϊδ Δριη πο ηάθ ὑπὰ νγᾶγ- 
ποπάρ 5{{π|π|6 ἴῃ ΠΠΒΘΓΘΙῚ ἴππογθη, αἴ σογιϑοίογιἔία Ργ7αθπιοτιθ7ι5 ν ουβία πάθη 
αἱτά, Βθπη ἀδ5 Πδιμηοηΐοθ ἀθ5 ϑοκγαίθβ υἱγὰ ΠῸΓ ἀὰ ογννἃπηΐ, νγῸ 68 
βίον. ὑπὶ ΖυκηΓσοβ παπάο], ϑεῖπο ΤΠδίρ κεῖ νυ ἱγὰ θοὶ Χϑπορθοη 1], 
1, 4. ἸΥ̓́, 8, 18 ἄστοι προσημαίνειν, ΤΥ, 8, 5 ἀυτοῦ ἐναντιοῦσϑαι, θεοὶ 
ΡΙαίοπ ἀστοὶ ἀποτρέπειν ἈροΪ]. Ρ. 31, ἢ. ἀπά εθϑπᾶδ ὑπὰ δίίεγ. ἀσγοι 
ἐναντιοῦσϑαι ὈοΖοϊοἢπεί. ΕΒ σἱθθί 4180 ἴπὴ σόγϑι8 εἶπο ΑΝ δἰϑυηρ, 65 νγαγηΐ 
πἀπὰ πἰπάοτί. Ὅθεν ἀΐο ΠΙΠΟΓοηΖΣ χυν βοῆθη Χοποριοη ἀπά Ρ]αίοη, γοῃ 
ἀδηθη ἀΐθβον βαρί: ἀεὶ ἀποτρέπει---, προτρέπει δὲ οὔποτε, νγιτεπα 68 
Βεὶ 7δποπὶ Ποὶίβί : προσημαίνει τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ἰδῖ σὰ 
Ϊ, 1, 4 ἀδ5 ΝΥ δβθηί ! θα Ὀθοηηογκί. Ηἴθν πηᾶρ ΠΟΟΐ ΠΟΥ ΟΡ ΠΟΘ ννογάθῃ, 
ἀαίβ. Χοπορῆοη δρθηβον οηὶρ 4158 ΡΙίοη ἀθδπὶ Ὠδπιοηΐοη οἴη προτρέπειν 
Βεϊοσί. Απ ἀδθι σεπαππίθη 5.6116 ἰδί νὸπ οἴπο προτρέπεσϑαι πεθδπ 
ἀποτρέπεσϑαι πὰ ἄυτοι οροὶῆυς ἀπά Βοσορπαηρ, πίοιί 06 ἀσγοὶ 
ἀ858 Παπηοηΐοη αἷς Πδάθ, ἀπά οὔθ θΓ ἰδέ ζυνβοῆθη προτρέπειν ἀπὰ ἀθγ 
γεγθίπάυηρ νοῦ προσημαίνειν ἀπ τὰ μὲν ποιεῖν, ἀξ) εἴη τὰ δὲ μὴ 
ποιεῖν ἴοὶρί, ἀοοῖ οἷῃ πειώφωαοῦ. Πὰ58 Πϑιηοπίοη πηϑιιηΐ 4150 80, υπὰ 
ὙῸ 65 ἀδ5 πἰοῃΐ {πυΐ, ἀὰ Ἰἰοσὶ ἴῃ βοίπθπ ϑοην εἴσθη αἷς ΝΥ εἰβαπρ, ἀδίβ 
68 ἀδ5, νγὰβ ϑοκτιαίθβ νοῦῃδί, ὈΠΠσί, 6 ἀἴθβοῦ 2. Β. ἀδγίη, ἀδίβ. 16 η68 
βϑίηθπι Υ υ μα] θη νυ ῃγοηὰ βοίηθβ Ῥγοζθβ868 πίοῃί πἰπάθγηὰ οπίρορεπίτιε, 
ἀϊο ΒΙΠΙ απο ἀθββοὶθοη Ζὰ οΚθηπθη ογκιᾶγί Ρ]αί. Αρο]. Ρ. 40, Β. Νὰπ 
βἰπὰ 406 ΠῸΓ Ζυγεὶ Ατίθη σνὸπ ΕΆΙΙΘη ἀθηκθαγ, ἴῃ ἀθηθη ἀὰ8 Πδμηοπίοη 
δυῇ ἀὰ95 Ηδπάθ!η ἀθ8 ϑοκιαίθβ οἰ πυνίγκοη Κοπηΐθ, δηΐννθάθν Ὑγ8Γ 65. ἀδΓ 
δυΐδογα, τοὶ ΕΥΙΟΪσ, Οάδι 68 νγᾶγ ἀΐὸ ἴπηθγθ, βἰ {{ΠΠῸ πὸ ΒΟ ο ἰρ Πρ 561 Π65 
ΤΠυηΒ, ὕρεν ὑυ 6. 6 νὴ 6 πο) ἷπὶ νόοτᾶιβ ΜΔ πὰης οἰρῆης. Ζυ- 

Ἔ) ΟΡΥΟἿ] ἴον νοη ἀογ Βἰομ ἰρ κοῖς ἀθν Βτ βοῆθη Απβι ον, υνῖθ 8ῖ8 
ἴῃ ἀΐοβοπὶ ΕΧΟΌΓΒΘ. ΘΒ Βργοοῃθη ἰδέ, πἰομς ἀρθογζοαρί Ὀἷη, ἄθπη ἀδ5 α6- 
νἴββθη, 806} ἀϊο οογδοίοπέξα μγ'αθπιοτιογις, ἰδὲ πἰοΐ νυνὶ ἀ85 δαιμόνιον 
ὈΙοΙβ ποραίϊν, βοπάθγη 56 }γ ροβὶ (ἴν, υπὰ ἀϊθ γοη Βγ. δυῖσοβίθ! 6 ΑἸτογηδίϊνα 
(τϑαῖογ Εγίο! ς᾽ ---- βι {ΠῚ Βογθο εἰσ η6) ἰδὲ Γἂγ δοκγαίθβ ὑΠΉΔ} 0 Γ, 80 
Βαρο ἴοῖν τηϊοῖ ἀοοῖ πἰοθί θη βο ]Ἰοίβθη Κὄππθη, βοῖπθ 80 βουσί! ἶρο ΑὉ- 
παπάϊαηρ, δ 81168 [ἂν ἀΐθ νου!ϊοροπάθ Εγασο ἰῃ Βείγδοιι! Κοιηπιοπάς Νῖα- 
ἰογίαὶ ἀθουβι ον ἰοῖν. δαί}, Ζὰ βἰγοίομθη. ΜΝ, 
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πϑοηϑί ὨΔΌΘη ΨΨῈΓ 450 Ζὶ ππηίθγβα θη, τηϊΐ νν ἢ ογ ἀΐθβοῦ θοίάθη Ατίθηῃ 
ἄἀδ5 ἀδιηοπίβομθ Ζοϑίομθη 65. Ζὰ ἔθη Παΐ. 

2 ὕει ἀϊθ δϑίαε τί νοῃ ΒΆ]]θη, δὶ ἀθηθη 65 βῖο ἢ. ὑπὶ ἄθη ἃπίβογθη 
Ετίο] ς᾽ Πα πα ε]6, (6}}} ὰη8 Χοπορθοηῃ 1, 1, θ--9 ἀϊς Απβίοῃί ἀθ5 δοκγαΐθβ 
ΔΕΒ Γα ΠΡ] Ιοἷν ἀπά Βοϑεϊπιτοΐ ταῖϊϊ. θὰ ΒεΙ[βι 68: τὰ ἀναγχαῖα, ἀ. ἢ. ἀϊδ ποί- 
ννϑπάϊσοη δε οίθησθη, ἀϊθ ἀὰ5 ἰἄσ!!οῆθ ΓΘ ΌΘπ τηϊΐ βἰοῖ Ὀυϊησί, ἄδγθη 
Ετίο!σ πηᾶπ ἃ͵50 818 ΒΥ ΓΔ ἤγα ΠΡ’ Κεπηΐ, ἢδί τη Ζὰ γο]]Ζίθ θη, ἐπ Τη8 ἢ 
σἰαυθί, ἀδίβ. 5ῖ6 ἅτηὴ θθϑίθῃ νο]]ζοόσθη νυν ογάθη Κῦππθη, ὑπὰ ἄθεοι 41165 ἀ85, 
νγογ θ᾽ ἄθη Νοπβομθη ἀΐθ Επηιβομοϊἀππο πΔῸἢ οἴσθπον Καοηηίηϊβ υπὰ 
ΕἸΠΒΙ Ομ τη! οι ἰδέ, ἀὔγίοη ἀϊθ αδίίον. αἰ οῃΐ πὴϊΐ Εγασθη ΘΠ Πσὶ τ γογ- 
ἄδθη, Ζ. Β. ψῖθ πηδὴ οἷῃ ἤδιιβ θδυθη, οὐδ οὐ πηδῃ Ζὶ δἰποῦ ϑϑοίδῃητγί βῖοἢ 
οἶπθβ (οί θη δ θαθυηδπη685 θθάϊθπθη 50}16 ἃ. ἀθγα]. δ ἃ5 406γ ἀδὺ Μδηβοι 
πἰοῃς ννίββοη Κῦπηθ, πϑτη]ϊοῃ ΟὟ ἀ88, νγὰβ τηδπ σόῦθᾶῦθθ. Ζ. Β. ἀδθγ Βαὰ 
οἴηθβ Ηδιβοβ οὐδ ἀἴθ θθγημδῆπηθ οἰηθβ Β Ι ἀμουγπᾶτηΐθβ, βρᾶϊΐου. ΖῈΠῚ 
ϑόσϑθὴ οὐδὺ πβορθη φϑγϑίοῃθ, ἀδγ 6. πη ἴδθβθ Ἰϑη βίῃ ἀυγοῇ αἷθ Ναπικ 
ον 5ῃ6 10 νογβομδῆρθη, ὃ 6 ἀπά 8. Υ̓(]. ᾿Υ͂, 8. 12; τ, 10. Παῖς. ϑοκτγαΐθβ 
νοη ἀἴθβοῦ 80 ΔΙ σοιμδίῃ πηὰ 50 ὉΠοΙΡ βοῖ, σεμα!δηδα οΥβο ΓΕ --- δ. 
δ ΚΙατί 74 ἀϊθ, νυ οῆθ. ἃπάθγβ πᾶπάθὶπ: γγο θη, [ἅν Βοβθββθῆθ πὰ Υεγ- 
τὐοκίο ---- βοὴ βϑι θϑὲ δυβθθβοῃ!]οββθη, ἤρθη νἱν Κοίηθη αταπα ΔηΖυποἢ- 
Π6η., Ασοῇ Κἂπη τηᾶη ὕεὶ μαντευσομένους, ΞοίεΓη 65. ἄθη ϑοκγαῖθβ θ6- 
{ἸΠΠἘ. πομ Ὁ οἴννα Δη ἀδ5 Πᾷιηοπίοη ἀθηίθη, ἀὰ ἀἶθ565 78 βίοῃῃ Ὠϊοἢΐ θείγασ θη 

8 Ἰᾶ[5:. ΒΟΠάδΡΠ ἱπηΠ] 6 Γ ΠῸΓ ὈΠΡΟΙγαρῚ, δ εἰξυῦα αὶ 816θι. Ῥαζὰ Κοπιπιΐ ὃ 2 
ἀϊε γοιβίθμθγαηρ: χαὶ μαντιχῇ χρώμενος οὐχ ἀφανὴς ἣν. 6 Ίοῃς. ἴπὶ 
ἈΠΒΟΠΠαΐβ ἂπ ἀΐδ Εγννῃπαηρ ἀδν Ορίον, ἀΐθ δ᾽ σοῦ ἰοῦ Αυσθη συϑυγοἢ- 
ἰεΐθ, πἰομίβ ἀπά θγοβ ϑᾶσθη Κᾶπη, 8415 ἀδίς πηδὴ ἰἤη β5ἰοἢ ἀδΓ ΠδΓσ  Ὀγδο μέθῃ 
Μδπικ Ὀοάϊθηθη 58ῃ. δἥοηπη Χϑοπορῆοι ἄλγη ἀΐε Βεβριθοιναης ἀθ5 Ὠὰἃ- 
πιοπίοηβ Κηϊρίς ἀπά 65 ἀθὺ Μδηιικ 415 οἷπο ϑρθοῖθδβ πηίθγογάπθί, 50. ἰϑὲ 
Ζὰ Ὀοδοῃίθη, ἀδί8. 65. Ποὺ οἷ ἀθη δοκτγαίοβ. σθσθὴ ἀΐϊθ Ἀηκίαρα ζὰ γεγ- 
ἰοϊάϊρθη. δΓ θὰ ΡῈ ἄυτοῖ βοῖὶη Πᾷπιοπίοη οεἷπθ ποι (οί μεὶϊξ οἰ ρ ο τί. 
Νὰ Ζζὶ ἀϊθ 56 πὶ νοοῖ νυἱγὰ ποὺ υθηῖσον ἀθγ ΠΠπίθγβο θὰ ἃ]5 ἀὰβ ἅε- 
τη ἰηβᾶτηθ ΖΦ βο ἤθη ἀὁὺ ΟἸΚϑιηδοῖ ὑπὰ ἄδπὶ Πἃπιοηΐοη Πουνογσο οΌ θη. 
ΔΑ ἀθ Νδοῆν οἷς. ἀϊθβος (θη  πβδιηθη, ἀδίς. δι ἰοἢ ᾿οἰζίογοα. Θθθῆβο 
νὶθ οιβίοτο ἄθη Δ ΠἸοὴ ἀπά ἄδθη αὶ ἀδθνὺ ἀοίοὶς οἤδηραγο, ἰδὲ αἰβὸ 
Κοίμοδν θοβ Ζὶὶ [ΟἸσθγη, ἀδ[5 ΧΘηορθοι Ὀοϊάδα ἰάθηι δῖον, ἃ. ἢ, ἀδίβ δὲ 
ἄδθη ϑοϊιγαίθβ. θοῦ ἄθη ἃυίβογθη Ετίο! σ᾽ οἰπθβ δ ογμα θθη5. νὸπὶ Ὠἃπιοηΐοη 
Βαΐ ἀπά Ν᾽ εἰβιηρ ΘΙ Δηβ Θὴ 1δ586. ὙἹΕΙπιθὴν ἀδνίθη ννἱγ ἃὰ5 ᾿δπθηὶ χαὲ 
μαντιχῇ χρώμενος οὐκ ἀφανὴς ἣν »Ν ΟΝ] ΞΟΠ] ϊοίξθη : ΧΘμΟρἤοη νυ }}} βασθῃ, 
ἀδῖβ δἰοῖν. ϑοϊγαίθβ [γ᾽ βοίομθ ἘΔΠ|16 [τασοηὰ ρθηβοσαΐ ἃἂη αἶδ αδιίον 
γνγνοηάοίο, ἃ1]8. ΘΓ 65. ἃπάδγθῃ Ζὶ {πη σοθίδίει, 5. Β. ἄδπι ΧΡ ΠορΡο;, 85 
ΘΓ ἀηρονν [8 Ψ8Γ, Οὔ ΘΓ ΖῈΠὶ Κυροβ ΠΔΟΝ Δξίθῃ ΕΘ Πθὴ 5016, Δ). ΠῚ, 
1, ὅ. Πεπη 800} ἀΐε τίς χάχεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζε ἃ 4 εἰπὰ πὺῦ 
ἀδμΐπ Ζὰ νουβίθῃθη, ἀδίβ ἀυοἢ δοκιαῖοβ ἀθὴ αἰδιθθη ἰοἰϊΐο, ἀϊὸ αδίίον 
Ζοϊσίθη ἄθηὴ ΜΙ θηβοῖθη ἀυγοὶι ΥοσοΙ Παρ, Βοσοσηιησ ἃ. ἀ5]. ἃ, νγὰβ ἱππθὴ 
Ζὰ {ππὰπ ΘΥΘ ΡΥ ΘΙ] 10 ἢ υνᾶγο, 50 νυὶθ ἀἴθβου ἀθοῃ Ὀοὶ ΡΙαίου. δυβάτγαςκ]ϊοῖι 
Ὀοζουρί, ἀδῖ5. ὁ νοὴ Ἰδάθυ Αὐὶ ἀδι γα δὰ ΔΝ οἰβξα σ  ΠΘ ΞΠ 6] θε- 
Ὀτγδῦοῖ τηλοῦ! ἀπ ἰϊηθη Δοτίγδαι (ΑΡο]. Ρ. 88, (: ἐμοὶ δὲ τοῦτο, ὡς 
ἐγώ φημι, προστέταχται ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ πράντε ι» χαὶ ἐχ μαντείων χαὶὲ 
ἐξ ἐνυπνίων. καὶ παντὶ τρόπῳ ᾧπερ τίς ποτε χαὶ ἄλλη ϑεία μοῖρα 
ἀνθρώπῳ καὶ ὁὅτιοῦν προσέταξε πράττειν). 

Δ Βιδῃ 65 πὰπ ἀδιμ θη. Ζυνῶν [δϑί, ἀαΐα Βοκγαίοβ βίοι ἄθεον ἄδα ΟἸδαθδη 
βοίῃθβ ὕοΙΚ8 η ἀϊο ΝΥ εἰββαριιηροη ἀάγοῖι ΟγΆκοὶ υπὰ νονγζοιοἴθη ἰοῦ τὶ 
ποι οὐ θη. γΟ] 6 πὰ ἀϊοβοι θη βοὶ υδὲ δηννοηάοίθ, ννὸ οὐ όθὴ ἀδ5 
ΕΥ͂ΟΙΡῸ5. ἀθββοη, ψνὰϑ 6 {πῃ ὙΥΟἸ] 6, ἴῃ Ὀπρον [5 οὶ ὁ ννᾶτ, 50 ἰδὲ ἄσον 
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ἀδάστοι ποοῖ πο μέ ἀϊο ΜΟΊ ΟΠ Κοὶ αὶ δα βρ βομ! ββθη, ἀδῇθ ἴῃ πη ποῦθη ἀθπὴ 
Οδρτγασοι ἄδν σαν δ] θη ΜΔ ητκ ἴῃ οἰηζοίπθη, θοβϑοπάθγθη ΔΙ] 6η ἀστοι 
ἀὰ8 Ὀδπιοπίοῃ οἷης Μδμπυπρ ννυγάθ, συ 6 ἱπη σοι {Πη θυ ΠΘ πη ησ ἢ 
φυγοΚ ἢ 6} 1, ἀϊα [ἀν ἴῃ πὶ ΒΟ πηπηθ ἀπίβογε Εοίσθη ἤᾶροη Κοπηΐίθη, )αἴβ 
ἀὰ8 ἀδηηοπίβομθ Ογαϊτοὶ ν᾽!!! οἢ, ν᾽ θ] !} οἰομ! νη ἄθη τηρἰβίθη Ζο ἰσθηοββθη 
ἀδ5 δοκιαίθβ νυ γι! ἢ 80. δυίροίαίβι ννυγάθ, ἀδ8. δυβθῆθη ὙὙ]Ρ 858 ἀγροὶ 
5.16] 16 η θοὶ Χοπορίοι,, νοῦ 841|16η ἃ05 ᾿Υ͂, 8, 1. Ηϊον ψὶγὰ βου οῃίοί, πᾶ πο] 6 
μϑιοη σοιηοίηΐ, ἀὰ8 Πἃπιοπίοη, νοη ἄθπ ἀοοῇ δοκγαίθβ βᾶρθ, 68 Ζϑίρε 
8, νγὰ8 δ΄ {ῃπη, υηἀ ννὰβ δ πίοι {μπΠ 50116, ἢ ΡῈ ἰῃπ οὶ ἄδπῃ Ῥτγοζοϑίβ 
ϑοίδαβοιί, ἀὰ δ΄ βοηβί ἀϊα Ὑδγυγίθ!ὰηρ σὰπὶ Τοάρ ραν 8 νοϑυπϊθάθῃ 
Ὀάθοη υννυῦτάθ. ΟΡ ἀϊε Νογδυββοίζαηηρσ, δυῇ ἀἄθι ἀΐθδθ Απβίομί θογυμί, ἀδίβ 
πϑμ ἢ ἀὰ8 Πἃπηοπίοη ἄθὴ Καηρ θη Ετο]ρ νοναυββασίθ, οἷηθ θεσυηἀοία 
ὙΨΆΓ, ἀδγαυΐ ᾿ᾶ [80 510} ἢΪδ Χοπορίοη πἰοῃΐ οἷη; 68 σϑηὔριί πο  Ζαν ίβθῃ, 
ἀαῖς ἀΐεβε Μοϊπαπρ βοὶθδί δἰηθ ἀηνὶοἢἶρο νγᾶγ, νν6}} ἀον Τοά, ἄθῃ 766 
[ν οἷη Ὁπριοι Ὠἰο θη, [ἂν δοκγαίθβ ἴῃ ἀθν Τηδί οἷ αἰ ἄοϊκ ννᾶγ ἀπά γοῖ 
ἰῃ πὶ 861 08. ἀαίαν σϑῃδιίθη γαγάθ. ΑΡΘΓ 800 ἢ 50] 66, ἀΐθ ϑοκιαίθϑ ἀδγ 
ΒεοΙθηγαηρ αηὰ βοἰπθβ ὕὈιηραηρθ νυν γάϊρ ογδοῃίοίθ, μοσίθη ἀΐθβα Απβίοῃί, 
1Π)ὰ8 Ζείρϑη ἀἷθ ἀδβργᾶομα πηϊΐ τ βίο θπιοβ 1, 4, 15 πὰ πϊΐ Εὐυΐῃγ ἀδηιοβ 
ΙΝ, 8, 12, 726πθὴ θοΙθηνί Βομκγαίθθ, ἀδίβ ἀἶα αδίίοι (ἅν ἀἰθ ΜΙ δηβοῆ θη 
ΒΟΙΡΘΠ, πὰ πδοῆάθπι 6Γ ἀδίῃν οἰπο Βθῖμθ νοη Αγρυμδηίθη δηροία τί, 
ἔγασί οὐ ἴῃπ, ψγὰβ ἀθπὴ ἀΐθ ἀοίίοι. οἰ ρθη! ! ον {ἢ 50} }!6η, ἀδηλΐ ΘΓ ἃ 
ἴῃγο Εὔγβουσο οίααθο. )ὰ Ατιβίοάθιηοβ δηϊννογίοί : ἀδίβ 0} ἱπτὴ ἀΐδ 
ἀδιείον 506 συμβούλους, ὃ τι χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν, ϑοπάδη 50]]{6η, 
ννἱθ ΟἹ (ϑογαίθ8) βᾶσϑ, ἀδίβ δίδ ᾿τὴ βῖ6 βοηάρίθη, 80 ἱβῃογογί Βοκιαίθβ 
ἀἴθβθ ἀθυι! θοῆς Απηβρίθιαηρ δ ἀὰ5 Πδιηοηΐοῦ πηἀ ηἰηηπηλΐ δἰ ἃ1]5 δἷπθ 
1δαρηαηρ ἄἀθν Νίδητς ρου ῃμδυρί. Δδηη. 6Γ ἴῃ πη} 4|80 βασί, δ (Ατὶβί.) 

δἰ οἴη βοὶ σον 8 πἰοῃ νοη ἀθν ΝΥ ΟὨ παι ἀυβοοβοι! οββθη, ἀστοὶ Υ ογζοϊ θη 
περὶ τῶν ἀδήλων ὈδΙΘμνΕ σὰ ννογάθῃ, νν θη Θ᾽ 68 ΠῸΡ ὙΘΙΒΙΘΠΘΠ ὙγῸ]]6, 
ἀϊο αδιίίον, ἀΐδ 411658 βᾷ ἤθη, 4}168 νυ ἀ[βίθη ὑπ ἄρον }}} σοροην ἅγιο νυ ἄγῃ 
πὰ ἀθβῃδ!} [γ᾽ 4116 Ζὶ βογβθη βρϑηβὸ ἀἷθ Μίδοῃί 415. ἄθη ΜΠ] θη Πδιίθη, 
ἀυγοῖ ἄθη τθομίθη Ὠϊθηβί Ζὰ σον πηθη, 80 ἰϑύ 08 ἀθῃ Δ ουίθῃ περὲ τῶν 
ἀδήλων, ἀϊα Δ] γάϊπρ8. αἴθ ἀπο καπηίθη ΒγΙοΪσο Βοζοίομπθη, πἰοιν οὗννα 
Ζὰ 80] οίβθη, ἠδ8 Πᾷηιοηΐο Ζοῖσο βοῆς Εγίοϊρα 'πὶ νου 8 ἃη, ἀδ 78 
Βοκιαίθβ, οὔ νγο] ἀαΖι ργονοζίογί, πο νοι Πδιποηΐοη, Ξοπάθγῃ νοὴ αταπά 
υπὰ δ εβθη ἀθν Νίδηψκ 'πὶ Δ] 5 δπηθίπθη βρυϊοιί. ΕΡθηβο νϑυμᾶ]ἐ 65. βίο ὃ 
τ. ΙΥ̓́, 8, 12. Ευϊῃηγάδιηοβ, ἀθὺ ρθη 4 }}18. ἃη ἀδν σοι] οἤθη Εὔτγβοιρο 
νυν 6} 1, δηϊννογίοί, νοη ϑοκιδίθβ δὴ ἀϊθ Νδπακ ουϊπηθγί, ἀθγοῖ νυ οἷο 
αἷς αδίίεν ἄθη Ενασοπάθη τὰ ἀποβησόμενα οἰεπρατνίθη : Πὶν ἃ ΠΡ 6, ὁ 80- 
Κιαΐθβ, βομιδίπθη ἀΐθ ἀδίίον {του ηΠ ΠΠ6. Ζὰ βοὶη 418 ἄθῃ ἀπάθιθη, θη 
δ6 αἷγ, πίον οἰππιὰὶ Βοίγασί, προσημαίνουσιν ἅ τε χρὴ ποιεῖν χαὶ ἃ 
μή. Δυοῖν ᾿ἶον ἰδ 65. Κἂν, ἀδίβ. Εα ἢ γ ἀθπμοβ νοι θδιποπίοη γδάδί, ἈΡῸΥ 
800} ΘΌΘη80 ΚΙδΓ, ἀαίβ Βοκγαίθβ διυιῖ ἀΐθβα Βοηάϊθγαηρ πἰομξ ννοὶ τοι οἷη- 
σ6 ἢ, δὶ5 ἀδίβ ο΄ νϑγβϑί μοῦ, δ βϑᾶσο ἀδιηϊ ἀϊὸ ΥΥ̓ΔΠυ οἷ ; ἀὰ5. ννογάθ δ οἢ 
Εαυϊῃνγ ἀθπμο8 οΡκθηπθη, ὙγΘηἢ δ᾽ ποθ  ἀδγαι! νγαυίθη ὐγο δ, ἀαίβ ἱμπὶ ἀΐδ 
αδιίον. οἰ Πα ρ οὐ ΐθπθη, βοπάθνῃ δἰοῖ σϑηΐροη ἰα886. ἴῃγο δ ουκὸ 
ΘΓ ΓΟ 5 ν0}} σὰ θοίγδο θα πὰ ἀϊο Οδίίονι. χὰ δἤγθη. ἴῃ ἀΐοβοη ΝΥ ογίθη 
᾿ορὶ δἰ]ογάϊπρβ οἷηα Απάθυξιηρ συμ το σογθη Ὑογβϑίβ πἀπὶβ ἀθ5 Πᾶπιο- 
ὨΐΟΏΒ; ἀοοῖ υνἱγὰ δἷ6 ἡἰομὶ υνοὶίον ἀυβροία γί. ὙἹΘ θῖν ἰθηκὶ Βοκτιαίοβ 
βοίογί βοῖπθ ἤθάβ υνίθάθυ δὰ ἀὰ5. Ζυγῦοκ, ὑγουθὴ δΓ ΘΡΘὴ ροβργοοιθη, ἰπ- 
Ὑνἱοίονπ ἀμ] ολ ἀϊε αδίίοι τὰ ἀποβησόμενα ἴπι νοτᾶὰβ ἃηζοϊρίθη, ἃ, ἢ. 
ἀυτοῖ ἀΐϊθ νυ]ρᾶτε ΝΔΠΟΙκς ἀθη Μοπβοῆθη. ἴῃτο Εὔγβοιρο θοννίθβοη: ἀἷδ 
Αδιίον 86 8 ϑδῖθῃ Ζυνᾶν ὉΠΒΙ ΟΠ ΑΓ, ΡΥ ἃὰ5 ἄθη ΝΙγκΚαπροη (ἐχ τῶν 
γιγνομένων) Κὄππθ τδῃ (δ 14) ἀὰ5 δαιμόνιον --- ἃ, ἱ. 561 8 νογβι πα! οι 
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πἰοῃί ἀκθ δοκτιαίϊβοῃθ Πδιηοηίοη, βοπάρθγη αἶα ἀοί οί, Ἰηβοίθεη δἰ ἴἢΓ6 
Μδομί νναῃγπθ μην ἃπίβοτί --- οκθῆπθη. Ὀϑιίη ᾿Ἰοσί α͵δὸ ΠῸΓ οἷπθ Βε6- 
Ἰϑῆσαηρ ἅδον ἀδ5 δ ογῃ! ἐπἰ5 ἀ6ν αοίμεῖς σὰ ἄθη Μοπβομθη ἀβρθεγμδυρί, 
ννὶθ οἷο δρθῃ ἄθὺ {{πρΊϑὰρ6 ἀθ8 Ευίῃγάδμηοβ πόίϊο τηδοῃίθ, μοὶ ννθ ἢ  Γ 
485 ΠΆΠΙΟΠΐΟη πὰ ἐηιρίϊοίἐθ Ἰηβοίοτη θυ οΚβι οῃ σὲ δῖ, 415. αἴθ Ὑογαῦβ- 
βοίζιηρ, δυ 46 4116 ΝΥ εἰβδασιιπηρ ὑπὰ 8180 ἃποῃ ἀϊε ΜῸΟΘΊ ΟΠ ΚΟ: ἀ685 
Πϑπηοηΐοηβ Ὀογαΐ, ΠΙΘῚ ἃ]5 Ὀοογπαοί πδοῃσονίθβοη τὰ. σοι αἶδβ6 
Θί6116 ἰβί 4180 Ζύγᾶγ οἷη Ζϑυρηὶβ ἀαίαν, ἀδίβ βϑι ῃϑὲ ἀθπὶ ϑοκγαΐίθβ. πᾶ ΠΡ 
ϑίθῃοπαο Ἐγθαηάδ --- ἀθηη Ζὰ ἀΐθβθη πιὔββοη υἱν Ἐπί γ ἀθπηοβ ἤ8οῖ ΙΥ̓͂, 
2, 40 χᾷμ]βη --- ἰπὶ Παπηοηΐοη οἷη Ογαϊο] βαῃθη, νγθ] 685. ἀπίβογ Ετίοὶ σα 
(τὰ ἀποβησόμενα, ἀδηλα) νοταυββαρίθ, πίοῃ! 8Ρ6γ ἀα[ᾶτγ, ἀα[5. 65 ϑοκγαίεβ 
ἀαίὮν δυβσα ἀπ ἀδῖβ 65 ἀδίαν σϑῃδιίθη νοτάθη τηᾶββθ. [,οἰζίεγεβ πδΐί 
τη 8ΠπῸ ἢ} τἱΐ ΠΠΠτθομί δὰ5 1, 1, 4 [ὉἸσΘτη ὑγ ]]θη, γὸ σοβδοί ψυῖγὰ, 850- 
Κιδίθα. Βᾶ08Ὲ νίθίθπ βϑίπου νϑυίγαπίθη Εγοαπάς (τῶν ξυνόντων) βογαΐθη, 
τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν, ὡς τοῦ δαιμονίου προσημαίνοντος Ὦ, 
γγ 1} 14 ἀα5 Πᾷιηοηΐοη, ἡγνῈππ 65 πἰοῃί ἃμπίβεγε Εγίοϊ σα δηζοῖρίθ, βοπάθγη 
οἴη 5 ΠῚ’ Πδραηρ ννᾶγ, ἀϊθ ϑοκγαίθβ [Π]06, πιϊς ἄἀθη Ηδπαϊ ησθῃ 8η- 
ἄρον πἰοῃίβ Ζὰ βομα θη ἤθη Κῦππο. Ὀατγϑαῖ ἰδέ ἀθ 6 γ Ζὰ δυυνίάθγη, ἀαΐβ 
Χοπορἤοη παν νοη δ ογίγαίθη 465 ϑοκγαίθβ βργίομξ ἀπὰ ἀδίβ ἀθῦ υ8ἢΓα 
Ἐτουπᾷ [ἅν ἀὰ5 Τἤθμη 465 Εγθαηάθθ οὔπο Ζν οἶἴοὶ οἷπθ σον ῖββ β᾽ {ΠΠῸ ἢ 6 
ψειδηίνοτίαθηρ Παί. Πίθϑον γδηίνν ον Π ΟΠ ΚοὶΕ τηαίβίε. βίο σογαάθ 80- 
Κιαίθβ πῇρὴγ 8|5 ἀπάθγο Ὀονίοί βοῖη, 4ὰ πὶθιηαπαὰ βοὶπο Εγθαπάθ στπα- 
ἸΙΘΠ ον οἰααϊονίο (θη. ᾿Υ͂, 1. 4; 7. 1). Ετ Καπηίθ ἄθη πηΐδηρ ἰῃτοβ ΝΥ ἴ556 8 
5Ρ6216}} υηὰ ἀὰ5 Ν᾽ ἴββθη ππηΐαίβί πᾶο ἢ ϑοκγαίθβ᾽ Πθπκ- ἀπὰ ϑργθονν οἶδ 
Ζυρ]οἰοῖ ἀθη 5 {{Π|Ὸ 6 πὶ [ηΠα]1. δ5 ἐξετάζειν καὶ ἐλέγχειν (Ρ]αΐ. ΑΡοΪ. 
Ῥ. 28, ἢ. ἃ. δ[(6 7) 58} ΘΓ 415. βοίηθ [δ θεηβαυῖσα θα 8η, ΠΔἢ πὶ 450 σον 5 
8η ἄδπ ΤΠ βοῖποὺ [γ βοῖηθ μοῆγο οηρίΔηρ] ἤθη ΑΠμδηΘοΡ ἄθη ἱπηΐξ- 
βίθῃη Δηΐθ! ἀπᾷ Κοπηΐα ἀθιηηδοῖ οὶ ἴσο ἢδπαϊθηρθη, βονγοὶξ ον βῖο ἢ 
ἃΠ ἴπηθη 5 {{Π|ΠῚ Ὀοίο σὲ [ἀμ }|16. ἀἷθ ἀδπιοπίβοῃμθ διίϊμηπηθ δθθηβοσαΐ 
γ ΘΙ ΠΘΉΠΠΘ ἢ. 818 ΘΠ ΘΓ 86] 08ι Ζὰ παπάθ]η σϑμαθί πᾶ{[(6. Αὐοῇ ἀἷδ βΊθῖοι 
ἀαγδαῖ [ο]ροηάοη Δ ονία χαὲ τοῖς μὲν πειϑομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς 
δὲ μὴ πειϑομένοις μετέμελε φονίηθδη ἀπ8 πἰομί ἂῃ ἃυίβογο Εν οϊθο Ζὰ 
ἀδηκθη. Ὀρθηη ουβρυ οίβ!οἢ κοπηίο ἀΐο ΕοΙσοοἰβίαθπα, ἤδαθ πο 510 ἢ 
Ζιομοηα ἀἴ6 ΝΙΝ ΓΟ σ᾽ οἰβδέμηρ αἰομ ν᾿ δηΐσον δοίη, 6 ππ 65 56 ἢ. πὰ Ἀδολΐ 
οὔον ὕπγροιί, 418. θη 65. 510}. ὑπὶ ἀπίβογοβ ἀθ ϊηρθη οἄδὺ ΜΙ ΓΒ θη 
παπάο]θ. ΕΡΘηβονν θηΐρ᾽ 15 ἅ18 ἄθπ ῬΟΒργοομθηθη 5.6] 6 ἰδὲ δὰ ΠΥ, 8, ὃ, 
ἃἢ ἀδν ποοῖ ἀ68 Πἃπηοπίοηβ Εγνν ἃ πηππο σ βοΐ, αἴθ ἃν Ὑυοἰ τοὺ ἀηΐθη 
Ζὰ ογόγίθνη ἰϑί, ζὰ ΓΟ] βογη, ἀαίς ἀὰ5 Πἃπηοηΐοη ἄδπὶ ϑοκτιαΐθβ αἰ ΜΙ δηὶκ 
ἀ68 015 οὐβοίζίς πὰ ἵμπὶ τὰ ἄδηλα ὅπως ἀποβήσοιτο οἄδν Κἄγζον τὰ 
μὴ δῆλα οὔεν τὰ ἀποβησόμενα νογιοιϑαρίο. ἀοιδάδ ἀΐθβο νοὴ ἀδν γὰὶ]- 
στη Μίδης ἀπγοϊνν ον (1, 1. 6. 9; 4, 18. ἸΥ̓́, 8, 12) σοργδαοῃίθη Αμϑ- 
ἀγύοικο ψνογάθῃ ηἰγροπὰς. σὰν Βοζοιοππαησ ἀθ5. Πδιηοπίοηβ δηροννθηδοί, 
ἄοϑβοη ΤΙ ϊρ κεῖ. ἄθουα}} (1, 1, 4: 4, 15. ᾿Υ̓́, ὃ. 12; 8.. 1) ἀυτοῖ προση- 
μαίνειν τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ ποιεῖν οἄοῖ ἃ χρὴ ποιεῖν χαὶ ἃ μή 
(Ρβϑιάοχοη. ΔΡο]. ὃ 12: σημαίνειν ὃ τι χρὴ ποιεῖν) ὈοΖοϊονηοὶ υνἱγὰ, 
β6᾽ 08 νοὴ Ἐπ γάοπιοβ, ον ΟἿ] ἀΐοβον, υνῖο αἰ ΒοΖαβη δι πιὸ βοῖηον ΝΥ οὐδ 
ΔΓ ἀΐο ἀμπλ (6 } 0. νου ποθ θη ἤράς ἀ65. δοϊκυαίθβ ἀδας  .ἢ Ζοῖρί, 
νομὴ Παπιοπίοη σογαο ἀἷθ Νουβίο ὰπρ πα, 65. θοζίθθ βῖοῖ υνὶὸ ἀἰδ σ6- 

Ἢ Ῥίεβο Υουίε βἰπὰ νοοῖ διίοϊημανί (ΕἸη]. σῦνὰ ΤΊ Θαρ 5. δι 485) ἀη- 
τἰομιῖρ 80. νουβίδπάθη, ἃ]5. βᾶρο Χθηοριοι,, ἀὰβ Πδμπηοηΐοη ἀδ5. ΘΟ Κγαΐδβ 
ἄδαϊο βοραν ἀδββθὴ Εγοαπάθῃ ἀὰ5 Ζυϊκ Πρὸ ἃη. Ὀΐδβο ΓἸβοῖο ΑᾺΓΑΒΒα ΠΣ 
Πηάοι δἰ πὺν ἰὴ ΤΠ θασ 5. δι, 128, 
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ὙΠ] 6 ΜΑπίκ δυΐ ΚὔηΓιρο ΕίοΙσο: ὙῸὮ] οἷ β᾽σἤθγοβ Ζοίομθη, ἀδίβ 
Θθθη πὶὶΐ ἀἴθβοι Τογϊποϊορὶο ἢ) Βοκγαίοβ βο δέ ἀἰθ θθβοπάθγο Βεάθυϊυηρ 
βοῖποβ Πδιηοηΐοηβ δηζυδοαίθη ρἤερίθ. Πίθβοβ τὰ μὲν ποιεῖν, τὰ δὲ μὴ 
ποιεῖν ἃ. 8. νν. ΒΟΠ]Ἰοῖβέ ἈΡῸῚ δ {{Π|0Π65 Ἠδηάθ]η 5] ΟΠ νυν δηϊρϑίθηβ πἰοῃί 
88, Θρδηβουγθηΐὶρ 418 Ρεὶ Ρ]δίοη Αροὶ. Ρ. 40, Α. υ. α., νγο δοκτγαίθβ βαρί: 
Ὁ16 ἀδημοηίβοια 5 {Πππ6 Ὑγαγηίθ τηΐο ἢ} εἰ τε μέλλοιμι μὴ ὀρϑῶς πράξειν 
παπᾶ εἰ μή τι ἔμελλον ἐγὼ ἀγαϑόν πράξειν, ἀϊο ΝΥ οτίε ὀρϑῶς υπὰ ἀγα- 
ϑὸν εἴννα Δ]]οη οὐδγ νοιζυρβυγοῖβθ νὸπ ἃ [56 }}10}} Ζυνδοκπιᾷ [κ΄ σθῃ Τ πη 
ψογϑίδηἀθη υνογάθη πιΐββϑη ἘΠ), γ8ἃ8 Δ ἢ, ψῖθ ὙὙ]Γ νγ οὶ 6 Γ 566 ἢ ννϑγάθῃ, 
Κεοϊηοβυνοθβ ἀδγδι8 Ζὰ [ΟἸρΘΓη ἰβϑί, ἀδίβ ο] οἴ οἢ ἀδγϑαῖ ἀθν Τοά 815 ἃ [56 Γ685 
Ἐτγοϊσηΐβ Τῶν οἷπ ἀγαϑόν, 56]08ί [ἅγ ἄθπ ΕΔ], ἀδίς. δ νγϑϊίθσ. πος 
815 οἴη δ ῃ]α  ννᾶγο, ογκὶᾶγί υνἱγά, -- ἴῃ ἄθῃη ἃπάθγθῃ ϑ0ῃγ 6 η Χροηο- 
Ρ[οηβ Πηάεί 5ἰοῖ ἀδ8 Πἃπιοπίοη, ΔΌΘΈ ΒΘ  η γοη ἄθη ΟΥ̓ ̓ θἀθυ Πο πσθη 8018 
Μεηι. ᾿Υ͂, 8, ὅ υπὰ 1], 1, 3---ῦῷ ἴῃ ἀδγ ὑπρομίθη Αροϊορσὶο ὃ 4 υπά 138. ΠὺΓ 
ποῖ 5 ρ. ὙΠ], ὅ ἐγνἃμηΐ, νγὸ Αη βίμθηθβ ἀθηὶ δοκιδίθβ ἴηι ΒΟΠΟΓΖΘ 
ψΟΓΥΓΓ, ΘΓ πᾷῃπηα Ὀα] ἃ ἀδ8 Πδιπηοπίοη, ᾿αϊὰ οἰνγαβ δηάθιβ Ζυπὶ ὅοΓ- 
νγαπᾶ, τπὶ 50) ἀθν Του μα] ὰηρ τηϊΐ ἰῃ πὶ Ζὶ δηίζίθθη. Ὠΐθβο (616 
Θηἰβομοϊ οί Γγ ἀηβογα Εταρο αἰ] 1 οἢ πἰ Ομ (85; ἄθπη 56}08. ννθπη ϑοκιαίθβ 
ἴῃ ΒΟ] ΟΠ 6 πὶ ΕΔ116 ἴπ Εγπϑί βίο ἢ δυΐ ἀὰ5 Πδηιοηΐοη Ὀοιϊοῖ, νυν ἅγο οἷη δἰ{{- 
Ἰο 65 ΝΙούϊν ἀδθεὶ πἰομέ ἀπάθηκθαγ, ἀϑηΖ ἀδββθῖθε ἰδέ ἄρον Ρ]αί, ΤΠ δδοί, 
Ρ. 151,3. ζΖὰ βάρθη, ψγὸ δοκιαίθβ δι κἰᾶγί, ἀυσγοῃ ἀὰ8 ἃ πιοηΐοη ΔΘ Πα] θη 
Ζὰ ψογάρθῃ, δρίγπηϊσο Εγοαπάθ νυν θάθι ἰη βοίηθ ( 656} 150 Πα ΖαΖυ!αββθη, 
ΟἸΘΩΡΔΙ ΒοΠογζί δοκγαίεβ ἅ00}} Ρ]αί, ΕὈΓΠγ ἀ6π). Ρ. 212 2. Ἐπάθ, ψυθῆῃ δ. 
ΘγΖᾷ ἢ] : ἀυτοῖ σοί Π16}}6 Εὔριπρ 8116 ἢ ἴτὴ ΑΒ] οἱ ἀθΖί μη ον ἀ65 Πγκοίοη 
βζοη, ἤ806 δ΄ δθθηῃ [ογίρθῃθη ὑγο] ] θη, 418 ἴῃ πὶ ἀδ5 σονομηίο Ζϑοθ ἢ 
468 Πᾶπιοηΐοπβ σθυγογάθη; δΓ ΠᾺΡ 6 5810} 4150 ψυίθάθγ τυ ἶσ πἰηροβοίζί πὰ 
σ᾽] δἰοῖ ἀάταυΐ βοῖθη Ευὶῃ γ ἀθηηοβ πὰ ΠΙοΠ γβἰοάογοβ τηΐξ νἱ θη ἰῇγου ΘΟ]. 
᾿οἰηροίγοίθη ὑπὰ 850 06 δν (θ᾽ ρθη εἰ σομαθί, ἴῃγο ννοίβοη Βράρη μηϊΐ 
ΔηΖυ το, ΘΓ δῖπη ἀΐθβον Ἰγοηΐθ ἰϑί : γῸ} ἄθγ δὅπαο, ςο] πα Ν᾽ δἰβῃ οἱ 5- 
ΟΠ ΘΩΡανλαπρ σὰ νογβαυμηθη Πδΐ τηΐο ἢ} πηϑίη Πᾶπιοηΐοη σοβομαϊζί. ΝΙΟΝί 
ἈΠάΘΙΒ ἰδέ 68. τηϊΐ Ρ]αί. Ῥηῃδθάγοβ ρ. 242, ΒΚ Νοῦν βοῖποι Ἀθάθ βοβθη 
ἄδη Εγοβ πἰπάθγί ἴῃη ἀΐα ἀδηπιοπίβοθ 501πΠηη16 [ον Ζυρθηθη, θΘνΟΙ ον θη 
Ῥοϊοἰἀϊρσίεη αοίί νογβόμπί 806. ΝΝΊα πᾶυπῆρ ϑοκγαίθβ Ζὰ θυμβίθιῃ ζνυθοκο 
ΒΟ θυ Ζία, βαρί τη8 Χοποριοη Μρηι. 1, 8, 8. ΙΥ͂, 1, 1. Ιη ϑο]οθη 5 μοι- 
Ζ6ῃ, ἰπ ἄθηθη ὙὙἱγ, ψγῸ 816 ἀδ5 Πδιηοπίοη θουάμγθη, ἄοοῖ ἀϊδ βἰ {{Π|Ὶ}|6 
Βεἀεδαίαπρ ἀθββθθθη υνίθάθν ογκθηηθη Κὔπηθη, ἀἷθ ἅΡῸΓ Ζυῃ ΤΟΙ! δι5 
ΜΙ βνονβί πα ηβ, Ζυπὶ ΤῸ} Ὑνο] Δι ἢ ἀΡ5Ι ΟΠ Οἢ δηίβί 6} υναγάθη, Παί 
τη ἀἷδ Θ16}16 Τηᾶ πῃ ον 56] 586 η, οὐδ σογαάθζι Δ᾽ θυ ηθη Αποϊτάοίο Ζιὶ 
ΒΌΘΠΘη, ἀΐα ἅρον 48 Ὠδιηοηΐοη θεὶ ϑρᾷίθγθη, πδιηθη! ! οι Βοὶ Ρ]αΐαγοὶ 
(θοβοηάθιβ ἀθ ρϑηΐο ϑὅοογ, ο. 10. ἃ. 11) ΡῬογ μοί νυν, Βοὶ Ρ]αίοη υνὶθ 
Ῥεὶ Χϑηοόρίοη, ἀΐθ Ὑνἱν 'π ἀἴοβοῦ 58 006. Δ᾽] 415 φίδι νυν ὕγαϊσο ἀπ θηί- 
βοποϊἀθπάθ ον ἃ ἢγθπιᾶπηον ἘἘ ἢ) σα! ίθη Ἰάϑβθη Κόππρη, Πηάοί 510} [κοῖῃ οἷη- 

ἢ 5ῖ6 Πηάοί 510}. ἴπ ἄθη Μίϑιη. ννθηΐρβίθηβ ηἰγβϑθηάβ νὴ ὅδ. ρο- 
ὙγΒη]]ΟΠ θη ΜΔηΑἾκ σφ Ργαθ οἰ, Ὑν 0 }} ἀρ. ΡΒ γΡ. ΙΥ̓͂, 47 [ν: δια μαντικῆς 
ἐπερωτῶσι τοὺς ϑεούς, τί τε χρὴ καὶ τί οὐ χρὴ ποιεῖν ἀπὰ ἅ τε δεῖ 
καὶ οὐ χρὴ ποιεῖν ὑπάὰ Κγτορ. 1, ὁ, 40: ϑεοὶ δὲ --- προσημαίνουσιν» 
ἅτε χρὴ ποιεῖν καὶ ἃ οὐ χρη. 

. ὍὉ Υβ]. «. Β, ΡΙαί. Μεπ, ρ. 91,0): φρόνησις μόνον ἡγεῖται τοῦ 
ὀρϑῶς πράττειν. Χεη. Μρηι. ΠΠ], 9, 4: νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρϑῶς 
πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε σώφρονας εἶναι. 

ἜΡΕ) Πδ[5. δ᾽ οὗ; θ6ὶ Ρ]ίοη. ποι 5 ἤπάοθι, νγὰβ ἄθη ΑΠρΆθοη ΧΟΠΟΡΠΟΠΒ 
θεν ἀὰ8 Πᾶιηοηΐοη Ὁ] ἀουβρυ οι, βοπάθγη θοῖάθ ἴῃ 8]16πὶ ΝΥ Θβθη Π  θ ἢ 
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χίθοβ Ζθυρηΐβ ἀαίἅν, ἀδί8 ϑοκγαίεβ ἀὰβ Πδμηοπίοη [γ οἷπθ τί Οτγαῖεὶ 
ΔΌΒσΑΡ, ἀὰ5 ἴῃ π ἄρον ἄθη Καη[ σοῦ Αὐβραηθ βοῖπηθβ Τἤππ5 ὈοΙθητίθ. αἰθθί 
ὨᾺ ΖΔΓ 800} ψγ θ᾽ ἀ6Γ οἷπθ ΠΟΟἢ ἀ6Γ ἃπάργθ αἷθ δυβαγοκ!οῃα ἔτ- 
κιᾶγαησ, ἀαίβ. 485 ἀδηηοπίβομα Ζϑίοῃ θη βοὴ ΠῸΓ οάδν πο ἄθογηδαρί ἀἃ 
ψΘΡΓΠΘἢΠΊΘη ᾿ἰοῖ5, νγὸ ΕΤΆΡΘη ΙΠΟΓΔΙΙΒΟΠΟΙ Ναίαγ νουίσθη, 184 ἰδ[8[ 50 ἢ: 
ΔΈΟΝ ποῦ οἴππιαὶ Ὀοῃδιρίορη, ἀδίβ ἀΐθβθ Ὀϑιάθη δομ!ον ἀθ5 δοκγαίθβ 
ἄρον. ἀΐθβθη Ραηκί οἷπο νο!!ρ Κιάγο ἀπά δηϊβοῃμίθάθηθ Απβίοῃΐ σοπαθί 
ΒΆΡΘη, Καπη Ιη8η ὙἱΘΙ ΠΠΘἢΡ 808 ἀδιη [Πηβίδηά, ἀδίβ 816 βοῇ ἀδγῦθεγ 
ηἰγσθηάθ θθϑΕπηπηΐ ΔΙΒΒΡΓΘΟΠΘη, αἴθ Ὑδιπηπίπησ Ζίθ θη, δοκγαίθβ. 56] 8 
ΒᾶθῈ. 65 νϑγιηἰθάθη, 510} θεν ἀϊθ νγυδῆγε Ναίαγ ἀἴθβογ ἴῃ πὶ οἰσθη ἤθη 
μαντιχή τὰ ΠΑ! 5105 σὰ ἃπίβοιη : 80 ἀὔιίθη Ὑνἱγ ἄο0 ἢ} ἃμ8 ἀθπὶ ΒΙΒΗΟΓ 
ΒΘ ΟΠΏΘΠΘΠ Βεβυϊίαὶ, ἀδίβ [γ ἀδπ δγβίθη 761} ἀδῦ οθεὴ δαυθβεβίθ θη 
ΑἸτογηδίϊνα ἴῃ ἄθη ῬΘΒργοομθηθη δί6 1] 16 οὶ Χοπορῆοη ππᾶ Ρ]αίοη βίο ἢ 
Κεῖπο Βοβίβιϊσαηρ, ἀθπη φυνοἰΐθη ΤῸ] 406. πἰοῃ 5. Επίσοσθηβίθῃθπάθβ ἢη- 
ἀοί, ταὶ σαίειη ἈΘομΐ ἀϊα Ρυάβυμηρίϊοη Ζίθῃθη, ἀαβ ἀθι ἰοἰζίθγ, ηϑι! οἢ 
ἀϊθ Αηβιοῃΐ, ἀὰ5 Πᾷπηοηΐοη 806 68 ΠῸΡ πηϊΐ ἴππογθη, 5 {Πρ Νοίν θη 
Ζὰ ἰππαη, Δ]]οῖη θοσγπάοι ἰβί. 

ΕὔΣ ἀϊα ννοϊΐοσο Βοργὔπάθπηρ ἀΐθβοῦ Ἀηβίοηΐ σοῦ πὰπ Ζυημδοηϑβὲ ἀΐδ 
θϑίάθη οθθη Θβργοοῃθπθη (8! ]6η Νθη,. 1, 4, 15 ἀπά ἸΥ͂, 2, 12 οἷη ποδί 
ὉΠνν ΘΒ ηΠΠ10ῃ 65 Μοιηθηΐί ἃ0. ϑδοκγαίθθ βρυίοῃΐ πϑΠΉ ΠΟ ἂἃπ θοϊάθη 8.6]! θη, 
6 νἱνρ Β8Π6η, γοη (6. Μδηίκ ἵπη ΔΙ] ϑῃπεῖπεπ., ἀ. ἢ. σθῃ ἄδθῃ ΜΙ θ]η, 
ἀσγο! ὑγ ]οη6 ἀΐε ἀδιίεν τὰ ἀδηλα οὐδεν τὰ ἀποβησόμενα ἄδπ Νίδηβοῆθη 
οἴδηθαγθη. Ατὶϑίοάθηηοβ πὰ πα αν ἀοιμῆς Βαϊίθη ἴῃ ἀϊθβοῦ Βοσϊθ πὰ πο 
--- ἀδθπῃ εἶπ πάθια ϑεὶία ἀθβ ΠΆΠΊΟηΪΟἢ5. θπηθη ἴθ ἢἰο, νγθηη βἷδ 
510}. 810} ΖῸΓ ΒεΖϑιομηπηρ; ἀθββοιθθη, ἀδγ ΒΟΚΓδ Ιβόπθη Αυβάγαοκο ὃ τὲ 
χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ ποιεῖν υπὰ ἃ χρὴ ποιεῖν χαὶ ἃ μὴ Ὀδάϊδηρη --- ἀδη 
δοκιαίθβ [ἂν Ρανογζιρίὶ νοῦ |ΙΊθὴ ἃηάθγθη. Ὠΐθβα Βδνογζυσαηρ νγεϊβί 
Βοκγαίθβ. ἃη Ροίάθη 8.6! ]}6η. τηϊΐ ΕΠ βο  οἀδηοὶς χαυγῦοκ. θη ἴῃ ἀδγ 
Ἀπίνογί, αἴθ ἐγ ἀθπὶ Ἐα Πν ἀθπιοβ βἱθθί, θεβάσθη αἷς Δ οτίε ἂν μὴ ἀνα- 
μένῃς ἃ. 85. ν»»ε ἀοο. πἰομβ ἀπάθγθϑ αἰ8. ὑγθηπ ἀπ πἰομὶ ἀδτϑιῖ νγαγίθβί, 
ἀαΙβ ἀΐν ἀϊε ἀδίζον. οἰ Πρ ογβομϑίηθη, Καηηβί ἀὰ σδηΖ ἀδββ6 } 0 6 ἈΔΒΘη, 
αἰ ἴθ. Πάγδιβ [ο] οἱ, ἀδίβ ϑοκτγαίδβ, ἀαΐίβογο Ετίοισο δ ]δησθηά, ἴῃ κοί οΓ 
Δ εἶβθ, αἷ8ὸ Δ ἢ ἀυγοῃ βοῖη Πᾷπηοηΐοη πἰοΐ, οἷπ ἃπάθγοβ Νογμ θυ ββθὴ 
πη ΑΠΒΡΙΟἢ πἰπηπιΐ, 8158 65 ἀσγοι ἀἴθ σον ἢ] το Μη ΕΚ Ἰδάθιη δηάθγθη, 
ἀδὺ δῖοι δὰ αἷς Ζοίομθη ἀδὺ ἀδίίον νϑυβίθηϊ, σὰ ἰθ} υνὶγὰ. ἢ Νὰῃ ἰδὲ 
406. ἄοοῃβ! ἀηάθγογβοὶίβ ἀὰ8 Πἃπιοηΐοη δηθυκαπηΐ οἰννὰβ ἀθῖὴ ϑοκγαίθβ 
ΠΕΡΙ ΡΝ ΠΈΜΠΕΙ ΑἸΘ. 90 ΟΠ 65. ϑυβοῃεῖηΐ 685. Ὀοὶ Χϑπορίιοη, τοῖς ἀθὺ Νθη. 
1, 1, 2 ΠῚ ρσοιιθπα σϑιῃδοιίθη Απδϊοσίθ τηϊΐ ἀθι Νυυν ἀυγοιννερ: 
ΣΝ Ὀεὶ ΡΙαίοπ,. θεῖ ἀδπὶ 68 ϑοϊγαίθβ. Ἀροὶ. ρ. 40, Α. ἢ εἰωϑυζά μοι 
μαντική πδηηΐ ἀπά Ὦρρ. ΥἹ, 496. 5ορδγ 18. δἴνναβ θθζθιομποὶ, υγὰβ 5 
ἀδῃϊη ποοἢ Ὀδὶ πἰθιηϑη 6 ηι γΟΓΒΘΚΟΙΏΠΙΘη. Πίοβο Βονουζισιησ, οὐδὺ σ6- 
Ὠδιθν ἀϊθβα ΑΡν οἰομαης νοὴ ἀδγ που κομπημοῆθη Ατί, γο ἀδγ οι ποῖ 
ΑΡΠΔἢ Πα σ θη Ζὰ δΥ ἢ] ίθη, Καπῃ 510} αἰ80 πὰν πα τηὰ5 βῖοἢ, γθηη βὶδ 
ἴῃ Βεοζίθαηρ δυΐ ἃυίβοτο Ετγίοϊ σα. αὐ ΒΘβιϊπημο ἀρ οϊοηῖ υυἱγά, --- 
ἀὰ 68. Δι [56 θην ΑἸ ογηδίϊνε Κοὶη Ὠγιἐ65. αἰθθὶ --ο ἃυΐ ἴπποῦο Εγαθθῃ 

βίου. ἀνά θον ἴπ ΕΠΡΟγο  πβυϊπηηαηρ πάρη, ἀδ5 μαὶ Βι. ἴῃ βοῖίμοῦ Αθμδηά- 
Ἰαησ: «θοὸν ἀὰβ Πδιηοηΐοη ἀ68 ϑοκιαῖοβ θοὶ Νϑπορῆοη ἀπᾷ ΡΙδίοῃ" ἴῃ 
ἄἀον Βρι]. Ζεϊίβοιν. [. ἃ. ἄννβ. ΧΎΠΪῚ, 1, 499.---811 πδοῆζαν οἴβθη σοβιο . 

Ἢ Εἰπο Βοβιδιϊσαηρ ἀαίαν απ πη 80} ἴῃ Χϑη. ϑγρ. ΠΥ, 49 
ΒΘ ΠΘη, γγῸ δοκιαίοβ 65 σὰν ηἰοιιί νυ που θὰγ Ππάει, ἀαίς. ἀδὴὶ ἢογπιοζοποβ, 
νἷο ἀΐϊοϑον οκΙᾶνι, ἀϊδ δον (ἀυο}ι πῃ} γᾶ 6:) αγ γέ ἕλους βϑηάθῃ, ΠΕ ΠΩ] 
φήμας χαὶ ἐνύπνια χαὶ οἰωνούς, ἅ τε δεῖ χαὶ ἃ οὐ χρὴ ποιεῖν. 
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ΡοζΖίθμθη, ἀ, ἰι, δυΐ Εγασθη ἅθον ἤθομί υπὰ ΤΠηγροῃΐ, ἄρον 5. {{Π|0} ἀπά 
Ὁ. {6 || ἢ. ; 

Πίθβ68. 15. ΒΙοΓΠΘν πὰ δΔυΐ ποραίνοιη οἄδν ᾿ἰπαἀϊγοκίοιη Δ δρα ου]αηρίο 
Ετρορηὶβ Πηάεί ἅΡῸΡ ποῖ βοῖπθ ροβιίϊνε Βεοβίβισαηρ, νγοπη Ὑνἱν ἀϊα οὶ 
Χοπορῃοη υπὰ Ρ]αίοηῃ Ὀδβίϊ πητιΐ Δηρορ ΡΘηθη ΤΠαίβδομθη πᾶ ΠΟΙ ἰη5 ἀὰρο 
[αββθῃ, Ὀδὶ ἀθῆθη ἀὰ8 Παᾷπιοπίοη 48 οἰηυν γκοπὰ τὑπὰ οη(βομοί ἀπ ἀπά 
ΖΓ ἰπὶ ν ] θη Ενπβίθ ον μηΐ ννἱγὰ, Ἐβ βἰπά ἀἶθβ ΖΓ ΠῸΓ Ζυγοὶ, ΔΡΘΓ 
οἴῃ Ζννοῖίοὶ ἀΐδ ἴῃ βοῖπθπὶ βσϑηΖθη ἰδησοη ΓΘ θθη δηΐβομοϊ ἀπηρσβυο ]βίθῃ 
Τηαίβδομθη, Πθπῃ ἀἰδ οἷπθ ὈθζΖοιοῃποί βοίηθη ΕἸπίγ ἴῃ ἀα5 ὁπ Π]1οἢ 6 
1μθθη πὰ Ὀαβίϊμημηΐ [ν τη θοῦ ἀϊο Ἀϊομίπμησ 46 586] θη, ἀΐθ συνοὶίθ [ἅπγὶ 
βοίπθη Τοά ποιροὶ πὰ ᾿δ[5{ 'ῃπ ἀσγοβ ἀθηβοῖθοη ἀϊΐθ ΑΥ̓ΔΏΓΠ οἰ ἐ βοῖ πον 
Γογ θοΖειρσοθη, ἀδν δ᾽ βοίη [οθθὴ σον οί, ἀσγοῖ ἀϊα ογ ἀϊθ ΝΘ πβομμοῖί 
Δι οἷπα μόπογο δία 5. {ΠΟ Πον Καὶίαρ. ογπορθοη πα. δοη ἀδθι ογβίθη 
ΤΠδίβαομο βργίοῃξ γ᾽ θεοὶ Ρ]ίοπ ΑΡ0]. Ρ. 91, Ὁ ΠῚ ἀπά βαρί ἀα νομὴ Πᾶἃ- 
πιοηΐοη: τοῦτ᾽ ἔστιν, ὃ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτιχὰ πράττειν. Ῥαῖξ 
6 ἀαθοὶ πίομέ Ὀ]οΙβ δὴ Απηίοῦ υπὰ Μδοῃί ἱπὶ ϑίδαίθ ὑπὰ δὴ ἀΐδ υπἰδὺ- 
ἴογθη ΜΙκ6], οἴπθ ἡ 6] 06. 5010 }}6 ννυϑάθγ Ζὶ δυ]δησθη ΠΟΙ Ζὰ ΘΠ δαρίθη 
ὙγΆΓΘη (γρ]. Ρ. 30, Β), βΒοπάθγῃη ννθβθη 16 ἢ δυο δὴ αἴθ (ἀοίδῃγθη ἀδηκί, 
ἄἀδηθη οἷη ἀΐϊε ἀδγθομί κοι ἀηἀ Δ ΔΠΓμοἰς ἄθοι 81165 βομᾷίσοπάον Νίδπη, 
Ὑ 6 ΠΗ ΘΓ 510}} πηϊί δ δαίβδηρ  ᾽ ρ οπ ἢ οἰίθη ᾿οία[Ξ(6, διιβσθβϑίχζί νγἂι, θβθἤ ἢ 
ὙΓ δὺ8 Ρ. 352, ΑΠ, Υρ]). Μίοῃ). 1, 1, 18. ΙΥ͂, 4, 2. ΕἾ ογἰπηοτί ἀᾶ πῃ 
ἤδη Ῥγοζοίβ ἀθῦ δὶ ἄθῃ Ατρίπυβθη βἰθσγοίομθη ΕΘ  ἀμθυγθη, ἴῃ 6  οἤ θη 
ΘΙ ΠῸΓ πηϊΐ υδοϊίαηρ ἀθν ἀοίδηρηϊβ- οὐον Τοἀοβϑίγαία ἀθηὴ ἀπρογθοίθῃ 
Μευϊδησοῆ ἀθ ὕθτσοη Ῥγγίδποη ὑπὰ ἀθ8 ὕο 5 ρὲ ΝΥ Ιἀογϑίδπά 
Ἰεἰβίεπ Κόπηβη, υὑπὰ ἀδίβ ἴῃ βρᾷξον ἀἰα Ὠγοὶ [βῖρ υἱοῦ ἀδ5 α6βοίζ ζυυϊησθη 
νγο θη, ἄθη ἴθοη γὑῸὴ 8] πη πὸ Αίμθη σὰ Τοάθ ἁρζΖυίάἢγθῃ. 
Ῥίεβ6 Βείβρι οὶ ἀΐϊδηθη Ζυπὶ Βενγοὶβ, ἀδίθ δι, νγ ]] 6. 6Γ πὶ 6 θ θη Ὀ]οΙ θ 6 η 
᾿ς πη ἀἴθ868. ὨΪ6] 1 ὁΡ. [ὕν βϑοῖπθ μόμπογο ΡΗΪΟΝί, ὑπὲ βοίπθη ΝΠ ἄγρθγη 
415 ΕὔΠΓΟΡ Ζὺν ΔΝ δἰβῃοῖί ἀηὰ Τυροηά (ρ. 31, Β) πὔ 2! ἢ βοῖπ σὰ Κῦππθῃ 
-- βείηθη δίπη [ὃν ΝΥ ΔΕ ΡΠ οἰ( πὰ ἀδγθο με ρ κοῖε μδ {6 ΟΡίογη τη ὔββθῃ, νυ θ πῃ 
δι᾽ 8100}. πηῖΐ διδαίβδηρ  ρ ομἢο θη Ο[ον Ὀδβο ᾶ[ἰρί Ὠὰιί6, 415 65. βθ πὸ 
Βυνρογρ ΠΟΙ, ἀθὺ ον βίε(β σοηῦρίιο, νοη ἴῃπὶ [ογάθιίθ. [πη ἀϊθβθη 51 Πη6 
γναγηίς ἱπὴ ἀὰ8 Πδπιοπίοη τὰ πολιτιχὰ πράττειν. Νοοῖι Βεβίϊπημηίον 
ΒρΓΟἢ  βιοἢ Βοκιαίοβ ὕθοι ἀΐθ χυνοῖίε ΤΠ δίβδο!θ 08, Βεὶ Χοπορίιοη 
{Με μι. ᾿Υ͂, 8, 5) βαρί 6Γ: 85 ἴθ ἀᾶγδὴ ἀδοῃίθ, τϊοΐ νοῦ ἄδη ΒΙο θυ 
Ζὰ νεογίοἰ ρθη, ἀδ Πἰ6} 0 τϊο ἢ} 45 Πἃηοηΐοη ἀάνοῃ ἂἃὉ. Υ̓Ϊα ἀδὰ5 σϑηιδὶηί 
ἰβί, δύβθίιθη Ὑνν ἀδα ΠΟ Γ 05 Ρ]αίοη. Εἶποι Αηίννογί δῇ ἀΐθ Αηκίασο, 
οἰπον Ἀϑομί(ογραπρ γον ἄθη Ἀἰομίθγη, αἴθ ἀδ8 ἀδβοίζ νϑυϊδησί, Ὑν}}} 510 ἢ 
ΒοΚταίθθ ποθ δθηίζίθ θη ΔΡΟ]. Ρ. 18, Α. 19,3. ΑΡΔΡ ρῥ. 40,4 ΠῚ ογζᾷμ! 
6, Ρεὶ 8116, ν8 δ΄ υνᾶῃγοηὰ ἀθ8 Ῥιοζθββθ8 ροβαρί οὐδ σοϑίμαη, οὶ 
ἱππ β6ῖη σον πί6 5. γα 6] πἰγρθηάβ πἰηἀογηά ἴῃ ἀδα δ ες σοίγοίθη, ἃ. ἢ. 
65. ᾶῦ 6 68 σοὈ]Πρί, ἀαΓβ ΘΓ δίοῃ. ἀθὺ που κπη ] Ἰομθη Ατὐί ἀθγ Υογίοὶ- 
αἰραης φηἰ μα] ίθη. {πὶ νγ88 δ᾽ 80}. ηῖοῦ οἰποῦ βοϊομθη Υ ογίοἰἀϊσαπν 
ἀδηκί, ζεῖρί σοῖο ἀθν Αηΐδπο ἀθν Δροϊορί (ρ. 17, Β.), νγο δι᾽ βϑίῃθῃ 
ΒΟ ίδυη ογ κ]ἃτί, οὺ υγνογὰθ 8ῖ6. πἰομί (Ἀυβοιθη ἀπά 56 πίοι ἀστοῖ βοδπο 
Βδάθῃ σὰ ὈΙοπάδθη ϑθομθη, βοηάργη οἰηίδοι αἴθ ΝΥ ΔΒ οἷς βαρσοη; [ὉΓΠΟΙ 
Ῥ. 24,3, γγὸ 6. ψϑιβί μου, οΥ ἢ 6. πἰο ἢ 8 γουβο νυ θοσθη, πἰο 5. νϑγῃδὶπ)- 
Ἰομέ, υπὰ Ρ. 84, Ο, Ε Π. 35, Ὁ, ννοὸ δ΄ 68. υδυβομιηβηΐ, ἀυγοῦ Βι((6η ἀπ 
Ψηγᾶηθη δυΐ ἀϊς ΒΙομίον οἴμθη θοϑιϊπηπηθη θη ΕἸπάγαοῖς πηδ θη Ζὰ Ὑγ ]]θὴ 
ἃ. 8. Ὑ». αΐίβ. Γ᾽ 5010} 6 πδοὶὶ βοῖποι [θογζουσαηρ ἀπῃβ. {{Π| πὸ ΜΊΕοΙ, 
υγΐθ 56} 816. 001} ἀστοι ἀἰδ σον μη] οἰ 6 δι {6 δα βου! ἀϊρὶ νγᾶγθη, ἃ 
δγυγαγίοί ὑπὰ σῃπὶ ΤῸ} σοίοτάουί τυυγάθη, πἰοέ δηνγοπάθίθ, ἀδ8. αἶβὸ 
ὈΠΠΙρίο ἀϊὸ ἀδπιοηίβοϊιθ ϑιϊπηπιθ. Αὐΐ βἰθ ΘΓ δὺ ϑἰοἷι [ἂν βϑίῃ Υ θυ] θα 
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415. δυΐ οἴη ἴθ ρον δηπ) 6 Μοϊηαπηρ εἰς ρει νερθηάεβ. Ζειρηῖβ. ΕΡ 
Πᾶϊ6. οἰπὸ ἐΐπ (δβοίζ 465 ϑίδαίθβ. ζὰῬΘ θδογίγοίθη ἄἀθγ δίγαίθ θηίβθῃθῃ 

Κῦπποη; ἅθδι δι Ὑγο]θ βοῖπο 1,6 θηβγθί(υηρ πἰοπῦ ἄσγοι τόλμῃ πὰ ἀν- 
αἰσχυντία οὔδν ἃι0}} παν ἀπγοῖν Βοπη οἰ ομοἰπάθ Βθάθ (οἱ᾽ ἂν ὑμῖν μὲν 
ἥδιστ᾽ ἦν ἀχούειν) οικαυΐδη απὰ πο 5 βοίηον ὕηνν ὕγάϊρο5 (ἀνάξια ἐμοῦ) 
ἵπαη ΡΟ]. Ρ. 38, "Ὁ. --- Ιῃ ἀΐεβθη θεϊάθη ΕΔ] η βἰπα ἃ150 ἀϊθ Παπάϊπηρβθη, 
νοη ἄοποη ἀ85 Πᾷιποηΐοη ΟΠ ἢ ηΐ, ἰὴ δίπηθ 465 Βοκγαίθβ. ἈΠ] ΘΌΡθΓ ἀη- 
Αἰ ΠΠΘπ ον. Ατί, δον ἀϊα Μοιίϊνε 465. γεγῃδ] θη8, σὰ ἀθιη ἀὰ5 Πᾶιηοπίοη 
ἱπάϊνοκί ἴππ πῖθι δηίγοι θέ. θπίβοῃϊθάθη 5] {ΠῸΠ6 ἰπά, ἀΐθ 8ὴ ΝΥ εσί υὑπὰ 
ΚιαΙΐ πἰομ 5 ἀδάυτοι νυ] θγθη, ἀδῇβ πὰ ογβίθη Εδ}Π16 ἀαγοὶ Υ ΘρΖὶ ΟΠ ἰδία, 
αὐ ΤΟΙ ΠΔμη6. ἃπ|. ΡΟ] Ι5ο θη Ταοίθθη ἴῃπὶ ζεῖ πὰ ΜαΐβῈ. νυ ἱγὰ Ζὰ ἀθὴ 
ἴῃ π80} βοίηορ ρεγζουσαης (ΕἾη]. ἃ 32 Αημη.) νοὴ ἀθγ (οί πεῖς δυῖ- 
δε] οσίθη Πϑῃγθδγαΐ, ἰπὶ φυνεἰίθη, ἀδ[β ἵππὶ ἀθν Τοα Ζαρ] οἰ οἢ οἴη ογνν ἀηβο [68 
Βνείρηΐβ ψψασ, Πθηη ἴαεπο Ναϊβε νὰν ἴππὴ ΘΡΘη 8 }}5 οἴη β᾽ ἘΠ 0 Π 65 ἀαί, 
απὰ ἄθη Τοά πϑ((6 οὐ πίομς βου ηἶσί, νγθηη ΘΓ ἴἤη ἀσγοῖ 51 {{Π| 0} 6 
ΜΙ 6] μπᾶιι6 νουτηοϊάθη Κῦὔππθη. 

Θέ πα πδοῖ ἀἴδβον Εγογίθγα πο ἀθγ ΟθΘη ΒΘ βργοθηθὴ ἈΠΒΙ ΟΠ, 
ἀαῖς ἀϊο ΝΥ εἰβυπρ 465. Πᾷπιοηΐοηβ βίο πἰοῃΐ δυΐ ἃυΐξογο ΕΥΙ͂ο᾽ 8, βοπάθρῃ 
ηαν δα αἴ δι {ΠΟ 6 Βογθοἰσαηρσ ἀ65 Πα πά 6] π5. θοζίθῃθ, πἰοἢ δ θηΐσθϑθῃ, 
ἀΐδπθη υἱϑι θην βοτὰ ἀΐθ θϑἀθυϊοηἀβίθη δί6}] θη, ἃη ἀθῆθη ἀ65 Πᾶπιο- 
πἴοηβ βϑάδομί νυ ἱγά, ἀθυβθίθθη Ζὰν Βεοβιδιϊσα πη, 50. ΒΙ οἰ. ἀοο ἢ ΠΟΘΙ οἷῃ 
Ζνν οἰ [6] σὰ θυ] οάϊσθπ, ἄθι βῖοἢ σορθη ἀΐθβθ Αηβί ἢ 805. ἀν ΒΟ ΚΓ ΙΒΟΠΘἢ 
Ποοίτῖπ βοὶρδί Ζὰ ουμθθθη βομδῖηῖ. ΜΝ νϑυίγᾶσι βίο. πϑηλ!οῖ ἀἰο Βε- 
παπρίαπηρ, ἀαῖ5. ἀα5 Πᾷπιοηΐοη σογαάθ ἀὰ πὰ πὰγ ἀ ΔυΓ{Γ}{{, ννὸ 65. 5. ἢ 
ππὶ Βοάδηϊθη τηογ βομον Ναίωυν πδηάοθὶτ, τΐϊΐ ἀθῃ (Εἴη). ἃ 12 ἴ. ἁυΐρο- 
5.6 Π}6η ἀπηὰ ἃυ5 ἄδη θη. πο σον Θβθη θη) ϑδ8ΐζο, ἀδῖβ. 4|16 Τυροηὰ ἀπὰ 
4116 5:00 0} ]|κοῖτ οἷη ΝΥ ββθη ἴθι Δ δπη 8100} κοῖς δυΐ Δ βεθη Ὀϑγαθΐ, 
ννὶο Καηη ἀὰ ϑοκναίοβ 561 Π6 πὶ οἴσϑποη αγυηάβαίζ Ζανν άθγ θ δὶ β᾽ {ΠῚ 0 ἢ 
Εγάσθη 5810} αυΐ οἴνναβ ἃηάθιθβ βιϊΖθη ἀπ Ὀογαθη 415. δὰ βοῖη οἰ σ ΘΠ 68 
Ιββοη ἢ. Εβ ψἄγάθ ἀαγῖη οἴνπο Ζν οἰ ἴ6] οἷ ἀπ] ὄβθαγον ΝΥ Τά θγβργαοῖ [ἴ6- 
βθπ, νγΘηἢ 76 πη ἀδηιοηίβοια Μδομν εἷμα δυΐβου ἄθπὶ Βον υἰδίβοϊη ἀ65 80- 
Κιαΐθϑ. Πἰδροπάθ πη νοὴ δυΐβοη δ ἰπη οἰηνν κθηάθ ννᾶγο. Εἴη βο οἷα 
σὲ ἀθὸ ἀδὰ8 Πβιηοπίοπ πἴομ πὰ νἱγὰ ἀπο} νοῦ ἀηβόγθη Ὀοίάθη ὅὁ- 
νν ἃ ΠΡΘ ἢ πηΘΙ ηἰο ἢ! 415. δἷηθ βοομθ. ἀδιροβίο!, Ρ]αίοη θοΖεϊοιηθὲ 65 
αἷ5 οἷηθ δίϊιηθ, ἀϊο ἰ νοὴ Φυροπὰ δυΐ Ὀοϑ] οἰ οίθ, ἃ18. οἷη σημεῖον τοῦ 
ϑεοῦ, ἀ. ἢ. 415. οἷη Ζοίςμθη, ἀὰ8 νοὴ αοί( δυβϑθιί, 45. οἴηθη ΑΥΊοὶς σοιι- 
᾿ἰομοη ὕτβργαηρθ Ὦΐὸ ἀοιμοῖν ἰδ ἀθὸῦ ἀῃβί οι θᾶγ ἀθογ}}} οορθηνναγιϊο: 
(Χοη. ΜΝ πηι. 1, 4, 18. 1Υ{. 8, 13) πὰ α͵50. διὸ ἴῃ ἀ6Γ πιθηβο οἴ θὴ ὅ' 6616, 
γγ ΘΙ Π 6, ννῖο ϑοκιαίοθ, ἀπά φυνὰγ σόα ἀἃ, νγὸ δγ ἀθ8 Βα γ ἀθποβ ἵτὺ- 
(ἀπ! Μοϊπαπς ἄθεον ἀὰ5 Παπινοηΐοι. ζυγοκν εἰδί ΕΥ̓͂, ὃ, 14), δυβάτῶοκ- 
Ποῖ βαρί, εἴπερ τι καὶ ἄλλο τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ϑείου μετέχειν). δὲ 
μαὶ Το! ἀπ (ἀδιιοῆθη, ἀὰ5 ἀδιι!Πῖοιθ υυῖγ κε οὐδ Βρυίοινε αἰδὸ δυο ἰὴ 
μιν, Ἐδ νυ γάρ ποῖ ἴῃ ]|16ὸὴ ἀηάογθη Νθηβοίθ Βρυθοίθη, γῆ δὶ Πὰν 
ἃ ἀὰ5 ΝΥ αἸ θη. ἀθν ἀδίίον δηνΓαγο ίβν ἢ! δομίθα πὰ πἰονέ ὄγδὲ ἀδγδὺῖ 
νναγίθη νυν] θη, ἀδίβ ἀΐοβο ἴθ πϑη 1οἰ ὉΠ ἰρ’ Θγβο ίθηθη, [ἢ ϑοΙκγαῖθβ ΡῸΓ, 
μοὶ βοίπθηι θῦθηβο [οὶη ἁυβο ΓΔ οίθη. ἃ18. ὁπου ἰβοῦθη δίῃ [ἂν ἀὰ5 διι- 
Ἰῖομὸ ἴπὶ δηρϑίοη. Ζαβαπιμθ πη πιϊξ βοῖπθν το μθῦθη Ὑ ουβί θὰ νοῆι 

Ἢ) Ὑρ]. ἀδηῖ ΡΙαί. Ῥμηαρᾶν, 242, Ο: μαντιχὸν γέ τι καὶ ἡ ψυχή" 
ἐμὲ γὰρ ἔϑραξε μέν τι καὶ πάλαι λέγοντα τὸν λόγον. Ἐδ ἰδὲ ἀδηῆδο!ν 
ἀϊο Ναῖὰγ ἀθὺ πη θηβο ] Ἰοθη ϑθοϊο, ἴῃς ν ΘΙ μΓ ἀἰθ ΜΙ πες ἀθ5 ἢ πηοῃϊ ἢ Ἑ 
ἱμγοη Πρβργαης ᾿αῖ. ΑΒ ἴπν Ποτδὰβ τρί βοὴ ἀϊδ ἰππογὸ ϑιϊπηπγο, ἀδίβ 
65. πἴοιι τϑολὶ κοῖς υνἱάθν ἄθη Ετοβ Ζζὰ τοάθη, 
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δίδβθη ἀθν ἀοίμοῖέ, πηδοῦ! 68. 5100}. νϑγη ΟΠ ΘΙ 418 θὲ βοίηθη Ζεϊίρο- 
ποββθη. θῖ6 ϑίΠπηπὴθ νγαγηία ἱπη 56} μᾶπῆρ (πάνυ πυχνή) ἃς θεῖ β8η2 
σοιϊηρταρίσοπ Πίηρσοη ἢ), ὑγθ πη δ᾽ ἱπὶ ΒΟΡΙΠ νγὰνγ εἰνναβ μὴ ὀρϑῶς οἄετ 
μή τι ἀγαϑόν πὰ ἴῃυπ, ἐν ἔργῳ οάδν ἐν λόγῳ, ἃ. 1. νοῦ οἰπθὴ ΤΠὰπ 
οὐδὲ οἴποηὶ ηογί, ἀὰβ παοῖ βοίποιω α οῇ ἢ] νοῦ ἀθγ ἀογθομιϊρκεὶς 
οὐον ΔΕ οὶς πἰοιέ σης θοβίθμθπ Κοππίθ. θ΄ δβα δι {{Π|᾿Ὸ 6 Βδραηρ 4|50 
ὨδΔΠηί6 οΓ φωνή τις, εἶπε ΔΤ 85 .{1π|πὶ6. οἷη ΒΙ]4, ἀδ8. δι΄ ἀθπὶ γα οὶ 
δα ]Θῃηί ; ἀδπον θοὴν ἡ εἰωϑυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου. Ττοβεη- 
ἀρθν Κοπηίθ οὐ. ἀΐθβϑοβ οἱβϑηι! 6. Θεά κοὶ ηἰομ ὈοΖοίοθποπ, ἃπάδγοι- 
56 115 06. Δπ6 ἢ πἰοῃς Ὀοβομ δῖ θποι, ἀᾶ 68. ρυ]η 2] 0 16}}, νυ βομοη Ρειηογκί, 
Ἰδάθπι ζυρᾷπρ οι ἰϑί. Παίβ ἴπ ἴῆμη ἀΐεβα ΟΠ θαγαηρ ᾿πα ν᾽ 4.}6}} νυ ἱγκί, 
πὰ ἀαῖβ οἦ ἴμτο Ν σκυησ οὶ ἀπάθγθη νϑγη δῖ, ἀ85. ψνΟ}] 6 πὰ Κοπηΐο 
δ᾽ αἰ!ϑγάϊησβ. ἀυγοι [6πη65 εἰωϑυῖά μοι δηάοαίεη. θὲ Βερη ἀθν 51{- 
ΠΟΙΚοῖς ἰδὺ 74. πἴομ! πὸὺν ἀθηηθαν ὑπαὶ δηθ] ἢ ηΐ βοίηθη δα βϑία" ἄθη 8}}- 
Βοιηδίπθη Βοαϊησυηρσοη, ννῖθ ὁ ἀυγον Οτί, Ζεϊί, ΛΟ Κ ἃ. ἃ. Βαβι πηΐ υυἱγά, 
βοπάργῃ δι ἰδέ δύῃ ἱπάϊν! ἀ0.6}}, ἀ. ἢ. οΓ πἰπηπηί ἴῃ ἄθη υϑγβοῃὶθάθηθη 
᾿παάϊν! ἀαθα. νογβοβίθάθπε ἀταάθ ὑπὰ Μοαϊοδίίοπθη Ὧη. ἴπ ϑδοκγαίθβ, 
ἄδθιὰ ὕλῃ Γ οἰποὺ Πρ ΘΠ, τοίπουθη Νοια! αηὰἀ οἷποῦ ροϊδαίογίθη (οίίοβ- 
οὐ κοηηίηΐβ, βίαπα ἀἄθν αταά βοῖπον δἰ ίβοηθη ΒΙΙάπηρ ννοὶέ ἄθεον ἄθπι Νὶ- 
γϑᾶὰ βοίπο Ζοὶ ἘΠ. Βόμοη ἀΐα δίγθησο αηἀ ΒοἢΔΕΡ Οἢ οὶ, τηϊέ ἀδὺ ΘΓ 
ἃπὶ (δβείζ [θϑίἶθὶῖ, θεῖ ἄθπὶ ΡῬτγοζοίβ ἀθγ Ζθῆη Ἐφ ἀπθύγθη, ἃ18 ΘΓ ἄθη 
[6οὴ νοὴ ϑδ]απηΐβ που οἰ Γ ἤγθη 50}} 6. ἃἰ8. ἴῆη Κυϊΐοη ἄρθοιγθάθη ψο]ίρ, 
βίῃ βοίηθν δαί Ζὰ δηϊζίθθη, οτγοσία ἀθη ποίἰρβίθη {ν}ΠΠ6ὴ βοῖπον ΜΠ|- 
θῦτρον, ἀἷθ βίδυποηάθ Βονναπάθγαηρ βοῖίηθν Εγθυηάθ, Ὠοοῖ ἴῃ 50] ἤθη 
ΒΑΙΙθη Δρρδ Ποτέ δ μοί ἃη βείη Πἃπιοηΐοη; ἢΐθῦ Κοηηίθ δγ εἰηίδοῃ δι 
ἀϊο ἀοδβεοίζο νογννοίβοη ΝΟ ογ ἅῦον ἀγῦπάθ δηβοθθη νν}}}, Ὑγοβἢ δ] Ὁ ΘΓ 

Ἐ) Ρ]αΐ. ΔΡο]. 40, Α.: ἡ γὰρ εἰωϑυῖά μοι μαντικὴ ἡ τοῦ δαιμονίου 
ἐν μὲν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυχνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὲ 
σμικροῖς, ἐναντιουμένη, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ορϑῶς πράττειν. Ὀΐεδ6 
[ἂν αἷς Ενκιἄγαηρ ἀ65 Πδμηοηϊοη8Β. 80. ΟΠαγ Κ θυ β 80 ῃ 6. δί6}16. ἰδὲ ὈΊΒΠΘΓ, 
ννΐθ τὴν βομοίηΐ, πἰο! ἤδοὸ ον θογοΚβι ἢ σὲ νυ ογάθη, ἱπβθοβοηάθγα 
ηἷοῃί νοὴ ἄθπρη, ἀΐθ 485 Πδιηοηΐοι νυ Καὶ. Εν. Πθεηδηη οὐδν Ἀθη] οἢ δυ[- 
ἴαβϑβθοη ΑὟΙῈ πᾶι(6 5 οκγ., ἀθγ ἄθθιγ!}! 80. (ἰοα ΕΠΥΓαγοἢ ἢ νοῦ ἄθηῃ ἀδιί- 
Πα. ὈοΖοῖὶσί πὰ σαη2 ὈΘβοηάθγ8 68. πἰγρθηἀβ ΘΒ ΘΠΠΪρὶ νῖββθη Ὑν1}}}, νγῸ 
βίοι ἀθγ Μθηβοι ἀυγοῖ εἴσοπο ΕἸηβιομ  ταΐθη πὰ ΠΟΙ ρη Κᾶπη, 68. πηϊΐ 
ἀΐοβον ΕΠΡίαγο νογοϊηΐσθη Κὔπηθη, Ὀοὶ σὴ ρσουϊηρίρισ θη οΥΚοιητη- 
πἴβϑθη ἀθ5. σευ! θη ΓΘ θθη85. νἀ ἰπηθγο ϑίιμηπιθ ἀ6 85. ἰηάϊν! ἀμ 6! ] 6 ἢ 
Ῥακίοθ" οάδν ἀΐθβθθ  ογροί ἢ}! ἄρον. Ζαυϊγὰρ! κοῖς οάδν ΒΒ Π ἸΟἢ Κοῖς 
σον ίββον Ἠδπα! ηροη“ 80 χατ᾿ ἐξοχήν οἷη ϑεῖόν τι χαὶ δαιμόνιον τὰ 
ἤθπηθῃ, ὦ. ἢ). 65 δυῖ οἷηθ ροιοῃθ οὐδν ἀδηηοηίβοιο ΕἸηνν ἐγ καηρ Ζυγῦοκ- 
Ζυ  γοη ἢ ΝΟμηθη υνῖν ἃ 6 ἀδ8 Παπηοηΐοη ἃ[8 οἷπθ [εἶπθ, ἄθπῃ ϑοκγαίθβ 
ἰηἀ᾽ν ἀπ 6}}6 Βεϊπηπηθ ἀθ5 ἀθνν ββθηβ, 50 υυἱγὰ ἀϊθ Βογθομι ραηρ, ἀϊθ ἴπηθγο 
Βοσαπρ γοῃ οἰπθ σοί! οἤθη Ὀγβργαπρ ΠογΖυ οἰ θη, ἀπὲ 50. οἰ] αοἢίθη- 
ἄδτ, 16 σουϊηρίρί σοῦ ἀΐθ ὅδοῃ6. ἂῃ ὑπὰ [ν 510} ἰδέ, δὶ νυ ϑιοῃογ ἀΐθδο 
5 {Π|π6 Βοραηρ Πεογνογίνιιι. ΕὔΒΠ 6. ὁὺ [ὁ ζυγὰ οΚα Πα! θη, ννὸ δηάθγ8 
Κείποθη ηϑίοίβ παθηθη, ἀὰ 88} δ᾽ δὴ ἀθϑίο τη ὴγ νϑυδηϊδίβί βἰοἢ δυΐ 
βεῖη Πδιηοηΐοη τὰ θογαΐρθη., 16 ννθηΐρον ὁὺ μΒοϊδη ἀυγίία δυΐ ἀθπ δ εβο 
ἀεν θεπιοπβίγαίίου. βεϊη Τὰη οὐδγ [8886 η ἄθη Ζεϊβοπόββθὴ νογϑί ἃ ἀ 10} 
Ζὰ τηδοῆθῃ. 

ἘᾺ)[ Εἶπ οχϊπηϊουί 5100} |Κοὶἐ πἰτημηΐ φυνὰγ 50 Κτ. Αρο]. 94, Ε' ποι 
5610 8ι [τ 510} ἰῃ ΑΠΒργαοι, ογ Κοηϑίδιϊογί ἃ 6 γ ἀΐθ ΔΙΠρ Θπιοῖπ Βοβίθοπὰθ 
Μεϊπυπρ: τὸ Σωχράτη διαφέρειν τινὶ τῶν πολλῶν κὴδ τύον 
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οἴνγαβ ἀυσγοῖ Κοίη (βοΐ ϑυθοίθηθϑ, 406 856 πθη δἰ {ΠῚ ἤθη οί! ΥΥΙάθγ- 
Βίγοθεπάθβ, ἀδβ πιᾶη νη ἴππὶ ογναγίθί οὐδὺ ἰογάθγί, νοπ 510 ΔὈ! Θἢηΐ, 
48 βαρί οἵ, ἀΐθ σδί πο ἢ 6 δ.Ππηπηθ νου ᾽οΐθ 65 ἴῃπι. [}16 ΒΙομίθγ ὑπ απάδ 
ΔΠΖΌΠ ἤθη σα] ἄθη Αἰμθποῦι πίοιί [ἂν ἀην ὕγάϊσ. ΑἸ οἴη Ῥογῖκ] 65 
ψουβοιηϑῆίο 65. πἰοῃί (ΡΙυΐ, Ροτῖοὶ. 852) ἀσγοῃ ΤὨγϑπθη ἀἷθ Εγοϊβργθομαηρὶ 
ον Αβρδϑβία Ζζὰ θθνίγκθη πὰ ἄθη ΑΠαΧαΘΌΓα5. ΠοΙ ΠΗ Ϊοἢ ἀπά δαΐ ὑπροβοίζ- 
Ἰιοῃο εἶδα ἀθπὶ ἈἸΟΠ Θυβργαοῃ Ζὰ δηΐζίθῃθπ. ἴπ ἀθὺ Βοβομαςσιηρ πηϊΐ 
δ.δαίβαηρ! σ ηἢοἰΐθη ν ]] θη ά8, 415 Βοαπηίθι, 415 Ὑ ΟἸ Κβγθάποῦ ἃ. 5. ψΥ. γῸ ἢ 
ἄογ δηλ οἰς ἀπά ΕΠ ΓΘ ΠΑ ἰρκοὶ( ἀὈΖανν οἰ ἤθη νγὯΓ 8η ἀθν Τ᾽ ασθβογάπιπο, 
Τιδυΐογκοὶς ἀθν ἀοβίππαηρ, νυνὶ 56 δοκγαίθβ [ογάθγί (Ρ]ϑί. ΑροὶἹ. ρ. 832, Ε ἢ. 
96, Β) νγὰγ πιὶϊΐί οἰπθπὶ δυο] σγθίομθη Δ Ίγκθη ἴπὶ δίδαίθς Ζὰν Ζεϊΐ οἷπθξ 
ΑἸ δά 6ς, Κα ἴαβ πα. ἃ. πην ϑγοῖπθᾶγ. ϑοῖη ἀνθ ο θη 465 Υ Θγμα] θη Κοηηΐθ 
Βοκταίθϑ πἰομί δα πη β ἢ ] οΠ6 ϑαίζαπσθη στ πάθπ, δ᾽ ΟΠ] 6 οάδτ Κοπηΐδ 
16η65 ἀρ ἢ} νυν πὶ ρϑίθηβ Γγ βοίηθ Ζεϊσθποββθη πἰομέ δα οἷπθ θδβεϊπηπιΐδ 
Εγκοηπίηϊβ οὐθγ οἷ δ ββοη συγ οκία το: δῦ θογιοἴ βίο ἀδῆοι δαΐ βϑὶῃ 
Πϑιηοηΐοη 815 δῖ οἷπθ σοί θη 6 ΟΠ δηθαγταηρ. Ὠΐϊθβο νϑγηϊμητηΐ δ. ἴῃ βοὶ- 
ΠΘΠῚ Οἰρθηθῃ πΠΟΓΘη; ἀθηῃ 516 ἰδέ πἰο 5. ἀπάθγοβ 458 βϑίη οἰβϑθπθβ βἰ{ἰ- 
Ἰῖομο5 Βεονγυ[βίβοϊη, βϑὶη οἰσθπθβ, Πα ἀυγοῖ αἰ (οἰ μοὶ νϑγπη {61 {65 ἢ), 
Ίββθη, ἀ. 1. βοῖη αθνίββοη Ἐἢ). ΜΠ] τηϑη 0 6Γ ἀδθοὶ 8η οἷπο Εἰη τ κα ησ 
ψοη δυίβοη ἀθηκθη, 8η οἷπθ υἹγ ΚΙ 6 σοί! Π0ῃ6 δίϊμηπιθ, ἀσγοῃ ἀϊδ βἰοῖι 
ϑοκγαίθβ σϑυναγηί οι θίθ, 50. πἰπηπηΐ πη8η ἰΐπὶ αἴθ β᾽ {{ΠΠῚΠ6 561 Ὀ5 Ἔβιϊπι- 
τηθησ, ππὰ οηίζίοῃΐ 50 βϑῖποι Πθἢγο ἄθη οἰσϑη( τοίη Ῥίοι δ, δι ἀθπὶ βὶθ 
ταί; οάδὺ βίδίυϊοτί τη ἀὰ5 Πἃπιοηΐοῃ αἰβ δἴηθη ἴῃ ϑδοκγαίοβ. ἀπρουναἴβί 
ψνἱκοπάθη Τοῦ οάδν Ταϊκί, οὐδγ ἃ]5. ἀν ΠἸκγ] οἢ Θη ΒΘϑιπππιπηρβσταπᾷ 
β6ῖπθ5 Ἠδηάθ]ηβ, 50 τηϑοῃΐ πηϑη ἄθη νογβίδηἀ θβἰ αγϑίθη ΜΙ θηβοῃθη, ἄδῃ 65 
16 σεροῦθη παΐ, ἄδὺ 41|1ὁ5. Τῇσπ πἀπὰ 81165 Ἠδπάθιη δυΐ οἷη Ὀδβιϊ πηπηἴθξ 
Δ Ίββθη ἀπά 41165 ΝΥ ββθη δῖ Ὀδβιϊημΐο Βορυ 6 χαγ οἰ τίθ, σὰ δἰ θη 

ἘΠ Υ6]. ΡΙαί. ϑγρ. ρ. 202, ἢ. Ε: ὃ Ἔρως -- (ἐστὶ) μεταξὺ ϑνητοῦ 
καὶ ἀϑανάτου. καὶ γὰρ πᾶν τὸ δαιμόνιον μεταξὺ ἐστι ϑεοῦ 
τεχαὶ ϑνητοῦ ---ἑἑρμηνεῦον καὶ διαπορϑμεῦον ϑεοῖς τὰ παρ᾽ ἀνϑρώ- 
πῶὼν χαὶ ἀνϑρώποις τὰ παρὰ ϑεῶν. ΑἸβο 1165 Πᾶ πο ΐΒοῖ6 νοῖ- 
πηἰ (610 συνίβοιθη αοἱἱ ἀπά Νίδηβον. Εξ ἰδὲ Κίαγ, ἀδῖς πᾶν τὸ δαιμόνιον 
ΠᾺΡ ᾿πὶ 51{{Π|Ὶ 6 δῖηηθ Ζὰ ποηπηθη, ννῖθ 18 ἀδν Εγοβ βϑί δβὲ ἢΐδὺ οἷπο εἰτί- 
᾿ομῈ Μδομί ἰδέ. δοη ἴθ Ποἰ[βέ 65. δροηάὰ ρ. 195, Ε: δὺ πἰμημιί ΝΥ οἷι- 
πὰπς ἴῃ ἄθπι ἱπποθη δἥοβοπ ἀπά ἄδθῃ ϑθοίθη (ἤϑεσὶ χαὶ φυχαῖς) ἀδν 
αδίίον υπὰ ΝΙοηΒοἶ ἢ, ἀΡΘΓ πῸγ ἴῃ οιηρίδησ) οί θη ὅϑο θη υἱγὰ δὺ ᾿νοὶ- 
μηΐβοῖ (οἰχκίζεταθ. Μδῃ ψεπάθ ἀϊθβ δυ ἀὰβ δοκγαίίβοιιθ Πδιηοηΐοη ἃ}5 
βι {Ποῖ Μδομί ἀπ, ἀπὰ ἀηβογο Απβιοι υἱγὰ ἀυγοῦ ἀΐϊθβο Απαϊοσὶο ννοβϑηῖ- 
Ἰΐοῖ ππίουβίχί. Πὰ5 Παπηοπῖοη νϑυπὶ 6} χυνἰβοῖθὴ ἀοιέ πὰ Μδηβοῖ ; 
65 δαί δ} ἴῃ ἀδγ τη ΒΟ] ἤθη 566]. βοίηθ δίδίίο. υἱγὰ ἀθὸὺ πὰγ ἴῃ 
δ Ρ[ηρ] Ομ δ οίθη, νυἱθ ἴῃ ἀθὺ ἀδ8 δοκτγαίοβ, ᾿δἰ τ ΐβοῖν ἀπ πὰγ ἴῃ 5ο]- 
οἤθη νυἱγκί ἀπὰ βρυῖοιί 65. νϑγη δ] ἰ οἰ. 

ἘΠΊ Αἢ ἄδπ ΝΥ οτί, ἴῃ ἀϊθβθηὶ δίππηθ σϑποιῃηθη, πἰιητηΐ ΖΘ] δι, ΤΒ {, 
οἴπο ἀτὰηᾶὰ Απβίοίβ, Ποὺ ϑρυδο ΘΟ γαποῖ. τϑο [γι ϊσὶ 65. ἀυγοϑαβ, ἀδ 
ὙΪΓ Βᾶροη: ἀὰβ οὐδὺ Ἰδηθ8 Ζὶ {(ὰπ οὐδὺ σὰ βᾶσθη νογθιοίοι τὴϊγ πηοὶῃ 
.αονίββοη “ς, ΝΙΟμ δηάογθ νογβίοι! ἀδ8 Παμπηοπίοι διοϊπατί ἴῃ ἀδὺ 
ΕἸἰπΙ οἷς. σὰν ΑΡΟ]. 5. 244, νγγὸ δ΄ 65. δἷβ ἀἱὸ ἄθῃὴ δοκτιαίοε νὸν ἃ] δὴ δ δὺ- 
ἰγγαησθη υνᾶγηθηάδ δ Ἰπηπλ6 βοῖπ 5. ἀπν ογ ἃ βοϊιίθη βὶ {{11Ὸ ἢ ὁ ἢ ἃ ὁ [ἃ 1 5" 
θοζοίομποί, ἀπά ἴῃ ἀον Εἶπ]. σὰπὶ ΤἬ θασο5 5. 484, ννὸ δ΄ δὃ5. ,ἀδβ ἄδῃ 
ΒΟΚΡαίοΒ. πἰὸ θυ] αββοηθ (ἰοίθ, ἈΡῸ. ἴῃ τὺ οἰ [6] πα! 6ὴ ΔΙΊ δὰ πιὶξ ἀπηνὶ {6 ]- 
Ῥᾶγον Μδομί ἃιπαιιποηὰ υυἱγκοηὰο εἰ {{Ἰἰονὸ Βα α Γπ β οὶ " πδηηΐ, 
»ἀαϑ ἴῃ νοι 4|16η βοῖποῦ Τπἀϊνὶ ἀ 4} 1 { πἰοῖιι δα βργοοοηάθη δπάϊυη σοι 
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Ττιάμυπιοι οὐϑν Εκβίαι κου. Εἴη ΘΟΙ ΟΠ ΘΙ νγὰν 806} δοκιδίθ πἰοῃέ πὰ νυ ἱγὰ 
αἷθ. Βοομθγ δοἢ ἀδάυγοϊ ηἰοθιί ουννίθβοη,, ἀδίβ ὁγ 24 δίμπάθη Ἰἰδηρ Ἀεὶ 
Ῥοιἀᾷδ ἰπ (ἰεἴεβ. ΝΟ άθηκθὴ νϑυβυ πη θη δῃΐ δἰποῦ ϑί6!} 6 σοβίδηἀ θη ἢ θ θη 
50}} (ΡΙα(. ϑυπρ. ρ. 220, Ο). Ῥῃδηίαβιβοι οὐδὺ την ϑι 150} νν8Ὶ πἰο ἢ 5. Δἢ 
ϑοκγαίθβθ, υηἀ 48. οἷπ 50] οἢθ8. ἤάθΘΠ Ὑ]Γ ΔῈ} βοῖη Πϑιηοηΐοη πἰομί εἰνγᾶ 
ἀδγαπη ΔηΖΙΒΘΙΘη, γγ6}] ΘΓ 68. ηἰγρθηᾶβ δυιβαγοκ] 10) 4185 ἀ88 Ὀζί οῃηδί, 
8198 νγὰβ ὙΪΓ 685 δι Καπηΐ Ζὶ ἤᾶῦθη σἰδῦθθη. Εβ Κιϊηρί ηἰομί ἀηννδῃν- 
ΒΟΠ ΠΟ, νὰ5 ΡΤ αἴαγο ἀθ ρθη. ὅ0ον, ΧΧ δγζᾷμ! ; δοκγαίθβ ἢ 06. 56] 6 Πὶ 
Ἐγθυπάδ Β πημηἶα5 δυῖ ἀΐθ Εγαρθ, νγνὰβ 65 ἀθοἢ τηϊΐ ἀθιη Πἃπηοηΐοη [ὔγ οἷπα 
Βεννδπαίηϊβ μᾶρθ6, Κείηθ Απίννοτί σορθρθη. δ'ἂβ ὃ ἀθῃῃ πὶ γ ἀθπη08 
(ΔΜ μ.. ᾿Υ̓́, 8, 19) ουννἀθγί, ἰδί, ννῖθ νυν βά ἤθη, δἰ θη ἢ δι οὴ Κοῖπα Απί- 
νοῦ, πὰ Διο ἀϊθβοπὶ ὙγᾺΓ ΘΓ Π8Π6 Ὀεοίγουπάοί, ΝΥ̓ΘΥ νοη βοίπον Ζοὶϊί 
ἴῃ βϑίηθπ ἱπηουβίθη ἤμοθθη πἰομί νογϑίαπάθη υνἱγά, Καηη ἀΐϊθ Μοίϊνθ, 808 
ἀδηθη δι παπά οὶ, πἰομί ἱπημηον Ὀοὶ ἄθηῃ εἰσθη θη Νηηθη ποπηθη. Βεῖ- 
ΒρίοΙς ἀαίἂν ᾿ἰοίοστί ὑγὸ] ἀὰ8 ΓΘ θθη 16 ἀθ5 βοϊίθηθη, ρστοίβεη Νίδῃπμεϑβ, 
ΔΙ Θη{Π|6ἢ Βο οπου, αἶα πρὰρ ἀδθὶθίε ἀθ8 ἀοἰβίοβ. ογο ἤἴπθη. δῆ εὐ τηδοῃία 
ἀδὰ5 Ἠδυσμο οὶ οὐδὺ δὰ οἢ ἢν ὕπνν ῃγ ΓΚ οὶ Γ ποπηθὴ Ὁ ΥἹΘΙ]οἰοιέ νυα[βὲ8 
Θοκιαίοβ, ἀαΐβ δ΄ δ} νοη Κοίπθπι βοίπον Εγθαπάθ ἴῃ ἀΐθβοαλ Ραπκία 
θη2 γοιβϑίδπάθη υγυὔγάθ. ΠΟ Πᾶρθη ψἷγ θοὶ δἰ πρθῃθηάθν Βεοίγδομίαηρ 
οἰπίσον ϑίθ! θη θεοὶ Χϑηορῆοη ππηὰ Ρ]αίοη σόβθῆθη, ἀδίβ ἀθὺ εἰβθηί οῃ 6 
5΄ΙηΠ 861 Π 68 ΠδιηΟΪΟη5 νυ ϑηϊσβίθηβ ἀυγο  ]1οκί. Βοῖάθ, θοβοπάθγβ Ρ]δίοη, 
Ἰάββθὴ ὑη8 δ Κθπηθη, ΘΙ ΟΠ. Ατί ἀϊθ θίηρα βἰπά, τὴϊξ ἀθπθη 65 αἶα 50 πὴ6 
Ζζὰ ἱπὰη ἢαί, θοϊάθ, θθβοηάθυβ Χθπορῆοη, σοῦϑη ἀη5 Ζυγοϊοπμοπάθη Αυΐ- 
ΒΟ] 8, ἴῃ ΘΙ Οἤθ πὰ ϑίπηθ ἀΐθβα δ πη οἷηθ σοι 1 0Π6 σοπαππΐ υνἱγὰ, 
ϑοκγαίθβ θθΖθίομηθί 816 αἷθ σι. οθη γβργαηρβ, ἀ. ἱ. 458. εἴη 
ϑεῖον, 18 οἷη ἀδὴ σις! !] θη ὕσθργαηρ [ΠΡ ᾶγ ἀπά 6ποι- 
δίβοι Μδηϊτοϑι ογθπάδ68, ἃ, 1. 85 οἷη δαιμόνιον Ἔ). 

Ζυγο Κη}, εἶπα βίθίβ ἴἢπ Ῥοα]οἰίοπάθ, ννὶθ νοὴ ἄθη (δίίοτη Κοπηπηθηάδ 
Μίαμπυπρ, πἰοι 8. τὰ {Ππη, νν 85 βϑῖπθα) Ὀθββογθη ὑπὰ ΠΟΠούθη Ιοἢ, σ᾽] εἰ ἢ- 
υἷα ἀδπ ᾿άἀθ 8] βείποι Ῥθγβοη! ἢ κεῖτ, ποθ! θη βργθοῆθη νυ γος. Πῖθβ8 
οογιδοϊογιξέα μη αϑηλοτιθτι5 γ ΓΔ ἢ] αἴβί δὰ οἢ αἰ Ῥυεϊηζοββίη ἰπὶ ἀοοί Π β ἤθη 
Τά580 ΠῚ, 2 ζὰ ἄθη ᾿οϊκαπηίθη ΝΥ οτίθη: 

δηΖ [οἶβο ϑρυίοῃ! οἷη αοίί ἴῃ ὈΠΒΓΟΡ Βιιβί, 
δη2Ζ [|εἶβθ, β8Π2 γϑυπθὨ] ἢ, Ζοῖσί ὉΠ8 8ῃ, 
ΝΒ. σὶι δγρτοί θη ἰδέ ὑπὰ νὰ Ζὰ Πίθῃη. 
νων Εβ ψναγηίθ τΐϊοἢ πηοΐη (οἰβί,. ...... 

Ὦ θεῖ νεϊίονο Βορυ" ἰδ ϑεῖον, ἀθγ δῆροτο δαιμόνιον. δᾶμον Κᾶπη 
ΖΓ 6 η68 ΘΡθπβ8ὺὸ ψῖς ὃ ϑεός (Μίομ). ᾿Υ͂, 8, 8. Ρ]αῖ. ΑΡο]. Ρ. 40, Β. ἃ. 
δ[6}) πηϑίοηντΐβοῖ [Ὧν ἀϊθ8685 βίθῃθη, ποῦ ΡῈ. ὑπ ρ  Κοητί. Δ πη Ὀοϊάθ 
ΒεζΖοιοπυησθη ἰἀδη( 80} νυν ἄγθη, ἀδηη ἢδί(6 ϑοκτιαίοβ πος ϑεῖόν τὶ χαὶ 
δαιμόνιον (ἈΡο]. Ρ. 31, Ο) βαρθὴ Κῦηπθη. Ἠαΐβ δαιμόνιον ᾿ΐθυ ἤ8οἢ- 
Βοβί6 1} ἰϑί, χοῖρί ἀθο! ! ο}}, ἀδβ 68. ἀδ8 νογδυβοθηθπαθ ϑεῖον πᾶθον θ6- 
Βέπητηΐ, ὨΪῸ Οὔοη Δηροροῦθηθ Βεἀθυίαηρ νοη δαιμόνιον ογρίθ θέ 516} 
Ὀοϑεϊπησηΐ 808 Νίβη. ᾿Υ̓, 3, 14 υπὰ Ηδ!]οη. ΥἹ, 4, 8. Μη ογκθηπί ἰδ 
ΔΌΘΙ 00} Νίειῃ. 1, 4, 2 υ. 10. ΙΝ, ὃ, 15 νἱϑάθγ, νγυθῆη πδὴ βϑῃδιὶρ Ὀ6- 
το Κβι μερί, νὰ ἀουὶ ϑοκτιαίθ θεν δίβθη νν}}}. 
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΒΥΜΑΤΑ. 

Β΄ 

΄ “ ,ὕ “εν 2 ᾿ 

Πολλάχις ἐθαύμασα, τίσι ποτὲ λόγοις “ϑηναίους 
, ΄, ΄ , , , 

ἔπεισαν οἵ γραψάμενοι Σωχράτην, ὡς ἄξιος εἴη ϑανάτου 
τῇ πόλει. ἢ μὲν γὰρ 

1. [πΠ|Π8}{: Βοϊκιαίθϑ νϑυθηγίο ἀϊὸ 
Οδίίον ἀ65 δίῃϑηΐϊβοῆθη δίδαίθβ ἀπά 
[τίς Κοὶηθ Πθιθη (οι οἰίθη οἴη. 

ἤξ τίσι ποτέ φιῖδιις ἰαπάθηι. 
θυ τίς, ποῖος, πόσος, πῶς 
τ, 5. ἢ, νυ ἱτὰ ἀἰὸ Ἰπαϊγοκίο ἔγασο 16Ὁ- 
ἢα [ον ππὰἃ Κυα [6 γ. ὕθιίσθης νυἱτὰ 
ἄυτο! τέσι ποτέ οἷομι οἰννὰ δηρο- 
ἀδυίοί, ἀδίβ χρη. ἄθῃ [ἢ] ἀδν 
σον ΟΠ οθη Αμκίασο πἰοιί Καπηίρ, 
Βοηάθιη ἀα!β ὁ ἀϊοὸ ατάπάθ [ἅν 
ϑ8η2Ζ τπηΖαγοι θη ῃὰϊ0 ἀπά 5[6} 
νηοῦ, ννἱθ 65. ἀσγοῖ ἴπγτὸ Αὐ8- 
Γἀγαηο, ἀ. ἢ. ἀαγο αἷς ΑἠκΙασο- 
τράθῃ βοϊϊηρθη Κοῃηίο, ἀΐο ἈΪΟ ἴον 
Ζι 80] οἴ πὶ {ΠΡ {6155 Ρ 0} Σὰ ἄθου- 
τϑάθη. ἤθπη Χρη. νὰν ψἂμγοπά 
ἀδ58 ΡγοΖθβ865 πἰ οι ἴῃ Αἰ θη, οπηΐο 
5. ὕρον 16ηθ ἢθάθη πὸν Βοιίοιίο 
νοὴ δηάοιθη. ἰαθθη. 8. ἃ. Εἴη]. 
δ 8. -- ᾿ϑηναίους σ6 ἢ. ἴδ, 
ψὶὰ ἃ 20 ϑηναῖοι, πυπᾷοιει ἀαΐ 
αἷς ΒΙομίον (8. ἃ 117), ννὶθ 80} νῸΣ 
Οοτίομί ἀϊὸ ληνοῆδ ὦ ἄνδρες Αϑη- 
γαῖοι, νν6ὶ} Ἰδάθι δι ποηΐβοιο Βὰν- 
ΘῈ νοηὶ 80. 914ἢγ 40 ϊοθ τον βοὶῃ 
Κοπηία, βίαι ὦ ἄνδρες δικασταί 
ἀ]1οΝ ννᾶσ, ΑὈΒΙ ΟΠ ΠΟ ἀΡὸν ἰδ 
ἴον ἀπά ὃ 29 πἴοιι διχαστάς 56- 
βαρί, υπὶ δησυἀοαίοη, ἀκ ἀἶο ΒοΒα ἃ 

᾿ 3 

γραφὴ χατ 
2 - ΄ 2 

αὐτοῦ τοιάδε τις ἣν 

ἄδγ δ δυαγίϑ απο ἀθ5. δοκγαίθβ ἄθῃ 
βϑηζθῃ δίδαί ἀδν Αἰἤθηθῦ ἰγορ. --- 

ἔπεισαν ὡς, ἀάσόσθη ἃ 20 ἐπεί- 
σϑησαν μΪ Δα. α. ἴηΓ. --ἰ οἵ γρα- 
φάμενοι, ἀἴο ΑὐκΙᾶρογ: Μεϊεῖος, 
Απγίοϑβ, υγκοη. 8. ἀϊε Εἴη]. ὃ 4. -- 
ἄξιος... τῇ πόλει, νὶξδ Τ᾿ ὃ. 6δ 
04 Π)δ{ἱν ἀθ5 Ἰῃίθγοθθθδ πὶ ἄδῃ 
δίδαί“, --- ἡ μέν. ὲγ Ρϑνι. μέν 
δηίβργῖοθι ἴον νυνὶ 1, 2, 29, δ8. 62. 
ΠῚ 6, ΘΠ, ἀνὰ ὅς ΚΕ ξεν 
βοΙοθδα ΒΆΠοη. βουνοὶ οἷῃ ἀορϑη- 
βαΐζ γόσ, Οἤ πὸ ἀδί5 ΘΓ ΔΘ ΘΒΡΓΟΟΠΘῺ 
υυΣἱτὰ: Πἴθυ; νυνὶ 65. ΔΌΘΓ πἢϊΐ ἀδτ 
Βεορστπάπησ ἀΐοβοῦ ΔΏΚΙασ 6. βίθιῖ, 
νυἱγὰ ἀὰ5 Βοϊβουάς είροι. Κι. 69, 
85. --χατ᾽ αὐτοῦ, οἴνηε ΝΝΊοάοτ- 
δοϊαῃε; ἀδ5. ΑὐΕκ 615. (86 γραφή), 
ννὶο (ον ἢδ ἢ Θ᾽ ἢ 6 ἢ] ϑυθ βίη εἶν υπὶ 
γοΡΡα]ὸ, Απ8}. Υ͂, 2, Ὁ: ἢν γὰρ ἐφ᾽ 
ἑνὸς ἢ χατάβασις ἐχ τοῦ χωρίου. 
ΗδΙ]οη. ΥἹ, 4, 31. τ-οτες πδοῖ τοιάδε 
(ΞξΞ κδίνν δ") ἀδυιοί δῃ, ἀδῖξ ὁ5. ἀδιὴ 
Ὑ ΥΆβ βου νυ ϑβϑη [1 δὰ ἄδη ΤΠ Δ}, 
ννϑηΐσον δα ἄδῃ ΝΥ οι! Δη Κουπΐ. 
5. ΠῚ 6. 11 υαμὰ οοῦβο ὡδέ πὼς 
1. 1..21. ὕΠεῖσϑηβ ἰδὲ Κοῖῃ Ζυνοἴ[οὶ, 
ἀδιν πεῖν ἀον ὟΝ οὐδ ἀν ΑἸΚΙασὸ 
ον ἴῃ ἄον Πδαρίβαδοϊνο δα δ ητἴ50}} 
Βορόθ θη ἰδ. Ετννὰ5 ἀπά δγΒ ᾿ἰδϑ᾽ πλδὴ 
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ἀδιχεῖξ ωὠχράτης οὺς μὲν ἡ πόλις νομέζει ϑεοὺς 
) ὔ [4 ᾿Ὶ ᾿. ΄ 3 ᾿, . 

οὐνομίέξων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων 
ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφϑείρων. 

- 5 2 ΄ ν ΄ ’ 

Πρῶτον μὲν οὖν, ὡς οὐχ ἐνόμιζεν οὺς ἡ πόλις νομί- 2 
, , γ 

ζει ϑεούς, τεοίῳ ττοτ 
φανερὸς ἣν πολλάχις μὲν οἴχοι, 

ἐχρήσαντο τεχμηρίῳ; ϑύων τε γὰρ 
ὄ ὯΥ ," 2 ᾿ “- 

πολλάκις δὲ ἐπὶ τῶν 

κοινῶν τῆς στύλεως βωμῶν, χαὶ μαντικῇ χρώμενος οὐχ 

ἀφανὴς ἣν διετεϑρύλητο γάρ, ὡς φαίη Σωχράτης τὸ 
δαιμόνιον ἑαυτῷ σημαίνειν" --- ὅϑεν δὴ χαὶ μάλιστά μοι 
δοχοῦσιν αὐτὸν αἰτιάσασϑαι χαινὰ δαιμόνια εἰσφέρειν. 

ν ὃ ΄ , - 7. “ 7 

ὃ δ᾽ οὐδὲν χαινότερον εἰσέφερε τῶν ἄλλων, ὅσοι μαντι- 

βῖ6 Ρ]αί. ΑΡο]. 24, Β, ννο ἀϊδ Ὀεοϊάβθη 
Ἠδυρί(6:}6 ἴῃ απ ροθἢγίον Ογάπιηρ' 
βίθ!ιθῃ. ΑΡδῚ δυο ἀοτί σϑῃΐ ΥΟΡΠΘΡ 
εἶπ ἔχει δέ πως ὧδε. --- νομί- 
ζων, αἷ58 ἀυτοι ἄθῃ νόμος δ6Π Πρὶ 
Δηρικοηποηᾶ. 8. ἃ 8 υ. ὅ. 1, 2, 64. 
ν6!. νομίζεται 1], ὃ, 10. ΙΥ͂, 4, 19. 
δ-Ξ ἀδικεῖ δὲ καί. Πὰ8 γοΥμοΙ- 
ΒΈ θη 6 ἀδικεῖ 5ἰθξ οἴῃδ μέν, 
νὰ 8 ἴῃ ἀδν ΔΏΔΡΠΟΓα (ξ 2 πολλά- 
χις μέν, π. δέ) νογζυσδνν οἶδα ἀὰ νοῦ- 
Κκοηνηΐ, ννὸ δὲ χαί [οἱσὶ ννῖθ ΠΙΘΓ, 
ΕΣ Ὁ, 29,8... 5. ΑηδὉ.1]]. 
4 16 η΄ Ὑ1,,28: 

2. ΤηΠ8}0 8 ὃ 9: δόκτ, ορίογίε 
πἰσμξ πὰρ ἄθη ΑΟίίογπ, ϑοπηάθιῃ ΘΓ 
Ῥοάϊδπίθ βἰοἷν ἀὰοῦ ἀθν Μδη εκ, ννὶο 
βοῖη ΟἸαὰθο ἂἃῃ ἀδ5 Πδιηοηΐοη Ρ6- 
υνοὶϑί, Εἰ νγᾶνγ 806γ ἄἀδθγ Απβιοῃί, 
πη αἀὔνο ἀΐο Οδίίον. πίοι ἔγαρθη 
νγ85 αἴθ τη θη βο  ] ἢ 6 Ὑ ὁγπαηΓ 800} 
Οἴπθ 5816 Ζὶ δ κοηηθη [ἄρ ᾿ν ἅγο. 
-- πρῶτον μέν ,»ὰβ πὰῃ ἄδῃ 
οὐβίθη Ραπκί Ὀο ΡΠ, ἀαίθ.. Πὸπὶ 
μέν δηιβρυ οι δέ ἴτὴ Δπίδληρο γΟΩ 
Καρ. 2. -- ποίῳ ποτ᾿ 20 νεῖ- 
βίθηθη ψῖθ τίσι ποτέ ἃ 1. γε]. 
Κι, 51, 11,12. ΠΔ8 Ηαυρί-τεχμή- 
ριον ΜΨΜᾺΓ Ἔθθ ἀδβ ΘΊθῖ ον. ΠΔΟΙ ΘΓ 
ὀγνἅπη6 δαιμόνιον. Χο. ννυπάδιί 
δἴοι, νἱθ ἸΔΠ 68. 80 τη βἀδυΐθη 
Κοπηίο. -- οἴκοι, ΟΣ] θοβοπάθυβ 
ἴπ ἀδν αὐλή, ἄδπη νὸπ ἄθη  οΣ- 
ππησθ- ὑπ Χ ἸΡ βο αἰ βγὰ απγθη οἷη- 
ΘΘβ ἢ! οϑβθηθῃ ἢο[Γαυτηδ,ννο πδιηθηί- 
Ἰΐοῖι ἀθγ ΑΠΔὰΡ ἀθ8 Ζεὺς Ἑρχεῖος 

βίαηἀά, Ποιμηδηη, ἀτίθοϊ, Ἀπ 01, 
πρῶ: ΜΠ 95 ἼΘΕΕΣ Ξ  χαν 
κοινῶν. . βωμῶν. 516 βίαπάδη 
ὉΠΙΘΡ ΠῚ ΗϊΪπηπι61, δ. αἷς 
Τοπρο] α]ἂτο βίαπάθη γογ ἄθιη Τ  ι- 
Ρ6], 80 ἀδί5 ἀΐϊε Ορίεγπάθη β᾿θβθῆθη 
ννυγάρη, Πφιπὶ. 11, 11, 12. 10. -- 
διετεϑρύλη το γάρ. ἦ» ΕΒ. Ὑγ81 78 
βίδα θοκαηηί" (δια αἶα ὙεΡθγοἰ ὰηρ᾽ 
ἀ65 ἀϑγοάθϑ θθΖϑὶ πη ἀ), ἀα [5 50 ΚΓ, 
8η δοίη Πῆμπιοηΐοη δι} 6, ΘΙ 8130 
800} ΝΙΔΠΕΠΕ ἰγοῖθο; ἀϊα ἐχρ! !Καινε 
ῬΑγΘη Π686 ΥΟη ὅϑεν δὴ - . γὰρ 
ἔφη σημαίνειν Τὰν! ἀϊεϑοη ἀε6- 
ἀδηκθη ννοὶίοῦ 805. Ὀδηη [οἱρί ἀδγ 
Βεννεῖβ, ἀα(β ΒΌκγ, πηϊΐ Βοῖπον Νδη- 
{κ δυοῖν απίδ5. νυ ἱγκίο. --- δὰ ἐμ ό- 
νιον, οἷῃ βυ  δίδης νι ογίθβ Αἀ͵ε κιῖν 
νἱοτὸ ϑεῖον. ΑὙΟΝ Οἴοοῖο πἰ πηι 65 
80 ἀ6 ἀϊνϊ᾽ηαί, 1,54: αὐοϊτιίηε φεῖα- 
ἄαπι, χιεοά ἀἀφηιοηϊιηι αρροϊϊαΐ 
(ϑοοίαί88). 5. ἃ, ΕἸἰη]. 8951 υ. ἃ. 
Εχουϊβ ὃ 11 πηι. --- ὅϑεν δή, 
γγΟ ογ, ὙγΘ5ἢ 4}} ΘΡθῃ.. χαὶ 
μάλιστα, βΒᾶπη2 Ρεοβοηάουϑ. 
θδηη δυΐβοι ἄδην, Πἃπηοηΐοη “" ὙγῸΓ- 
ἄδθῃ ποῦ ἀπάογο Αὐυβάγαοκδν δἰβθῃ 
ἀθ5 δον. νοῃ ἄθῃ ΘδρΏοτη ἃ]5 Βε- 
Ιεσ [ᾧγ αἴθ οχαινὰ δαιμόνια" 
Ροηαίχί. Υρ!. ἀϊε Ἡγροιμοϑϑ Ζὰ 
Ιβοκν, Βιυβίτῖ5: χατηγόρουν αὐτοῦ, 
ὡς ὅτι χαινὰ δαιμόνια εἰσφέρει 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις, λέγων δεῖν σέ- 
βειν ὄρνεα χαὶ κύνας καὶ τὰ 
τοιαῦτα. 

ἃ, τῶν ἄλλων, ὕἄδῃ. ἀογ Ρεγ- 
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κὴν νομίζοντες οἰωνοῖς τὲ χρῶνται καὶ φήμαις χαὶ συμ- 

βόλοις καὶ ϑυσίαις" οὗτοί τε γὰρ ὑπολαμβάνουσιν οὐ τοὺς 
ὄρνιϑας οὐδὲ τοὺς ἀπαντῶντας εἰδέναι τὰ συμφέροντα 
τοῖς μαντευομένοις, ἀλλὰ τοὺς ϑεοὺς διὰ τούτων αὐτὰ 

σημαίνειν, χαχεῖνος δὲ οὕτως ἐνόμιζεν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν σελεῖ- 

στοί φασιν ὑττό τε τῶν ὀρνίϑων καὶ τῶν ἀπαντώντων 
ἀττοτρέπεσϑαί τε χαὶ πιροτρέπεσϑαι" 

τὸ δαιμόνιον γὰρ ἔφη σημαί- ΣῊ Τὰ ῳ 2 ὲ 

ἐγίγνωσχεν, οὑτῶς ἕλεγξε 

΄, ᾿ σ΄ 

Σωχράτης δέ, ὠσττερ 

γειν. - χαὶ πολλοῖς τῶν ξυνόντων προηγόρευε τὰ μὲν 
γτοιεῖν, τὰ δὲ μὴ τεοιεῖν, ὡς τοῦ δαιμονίου ττροσημαίνοντος " 
χαὶ τοῖς μὲν πειϑομένοις αὐτῷ συνέφερε, τοῖς δὲ μὴ 

80η, νγν ηα οἰρ θη. 10} ὅ8οῃ 6. τϊΐ 
5Δ0Π6. νϑυρ]] πο η ννἱγά. Υα]. ΠῚ, ὅ, 
11.υ. Πετιοά. ΠΠ, 1984: πυραμίδα 
ἀπελίπετο πολλὸν ἐλάσσω τοῦ 
πατρός, ἃ. ἱ. ἢ ὃ πατὴρ ἀπελί- 
πετο. Ἀτ. 41, 21. ὅ α. 0. ---νομί- 
ζοντες, νἶο ἑ 1: “νομίζων. -- 
χρῶνται, ἴῃ ἀδπι δἴηπο, υγῖθ πιδῃ 
65 τηἱΐ τῷ μαντείῳ υπὰ τῷ χρη- 
στηρίῳ Ζὰ νοιρίπάθη ρῇοοί. Δὴ 
ἄοη γόρειπ Ρορδομίοίθ τη ἄθῃ 
ΕἸὰρ υηά ἀδη ἀδβᾶπρ. φῆμαι 5ἰπά 
τη ῃ8Ο 106. διίπημμεπ, σύμβολα 
(νοι συμβάλλειν) 4ἃ5 ᾿Ζυβατηπηδη- 
{τοδη νου ΠηἸβίἃπάρη, θόβοπάθῦβ Βε- 
Βορπαηρ (ἀ Δ Ὁ ΠΔΟΝΒΟΣ τοὺς ἀπαν- 
τῶντας), ἄδπῃ ἀρογμδαρί Ναίαγ- 
ΘΟ οἰ παρ θη οάδν βοηβίϊσο ΖυΓ[ἅ}}6, 
ἀϊθ 18 οηιίπια βοϊίθπ Κοπηίθη. --- 
χἀκχεῖνος δέ. καὶ .. δέ θοδείοι- 
πο ἄθῃ ἵὔροιραηρ σὰ οδἰνγὰβ Βε- 
ἀδυϊοπάθγοιη. ΠΙον θηίβρυὶομ χά- 
χεῖνος δέ ἄδη) γνουπουροῃθηάθῃ 
οὗτοί τε Κιδίε ρον. ἃ]8. ἀὰ8. Ὀ]οἴβο 
χἀχεῖνος: ΒΟ ΟΝ] ἂϊοβὲ .-.- 
Δηάνουβοὶ 5 ἀΡΘΥ 8 ΟἿ 76 πγ΄ 
5. ὃ 15: χαὲ .. χαὶ ὅτου δέ. 

4. φασιν. δ8ῖ6 βᾶβθ θη 68., 56 
ἀνγοκοη δ'οἢ. 80. 85 πὰ πιοίπθῃ 
ἄσοῖ οἰροη ! ο (νυνὶ 5 κν.), ἀαῖς 
ἄϊο Ζοϊομθη νὴ ἄθηῃ (δίίογη Κοπι- 
ΠΙ6η. --- τὸ δαιμόνιον «.. σὴ- 
μαίνειν. ανδὰβ [οἹρὶ πἰοιί οἰννϑ, 
ἀδίβ χρη, ἀδ5 θὰ πιηοηΐοη τἷΐ ἃ !5οτθ ἢ 
Ζοῖομ θη ἴῃ Ν υθπάπηπρ νυ ἱγκοη Ἰᾷ [κ(; 

ἄδν δίηη ἰβί υἱϑὶθἢγ: 50 Κι. βασίρ, 
ΘΙ σϑῃογο Πα βοίηθῃῃ Πδηιοηΐοη, υπηὰ 
ΘΓ (Πα 450 'πὶ ἀγαπᾶ δ πἰ οἰ 5 ἀπά θγοβ 
415 ἀΐθ. ἀπάθιθη, αἷθ 18 διιοῖ ἄθῃ 
Ααδίζοτη βοπογοῆθη, θη 516. 510} 
ΔΌ0 ἢ 80. δυβαγτίοκοθη, 845. οὐ ῖ6 
͵θπθη Ζεϊομθη (οἱσίθη. ὨϊΘ αἴθ πογδ 
δι{ΠἸΠ|6  Ὑγ8 ἴῃπΔ οἷη νοῦ ἄθῃ 
αδίίοετη Κομηπιθηάθβ Ζεϊοιθη. ἴῃ 
ἀἴδβθηι δίππο ἰδὲ γόσθοῦ ἀὰ5 οὐδὲν 
χαινότερον Ῥογθομίϊρί. - τῶν 
συνόντων, πἷομί μαϑητῶν, ἀἃ 
δοκτ, ποῦ ἴῃ ἄθπη σον ἢ] δ ἢ 
δίηπο Βομῦϊον παϊίδ ; δὺ ἀ θγτῖοἢ- 
είς ΝΣ [ἂν ἀ εἰ ὰ ν ἴθ αἷς δορ ἰδίῃ. 
5, ἶ, 2 9. ὃ. -- τὰ μὲν ποιεῖν, 
τὰ δὲ ἊΣ ποιεῖν. Ναρῖι ΡΙαί, 
ΑΡΟ]. ν. 81, ἢ. Τιηδᾶρ. . 128, ἢ 
γον ἶο]. ΒΕῚ ἀὰβ ΠΑ ΠηΟηΪΟὮ ἱΠῚΠΘΓ 
ΠῸΣ Δ Όν Θγο πη, πἰθιηδὶβ. δη τοὶ θη 
παπᾶ συτοάθηά. Ναί! οἷ σα] αἰβὸ 
ἀὰ5. δΠΠ|5 ον οἴσοη ἀθββοθθη ἀδι 
Β0Ι κσ, Αἰ. Ζαδβιϊπιθησης ἀπ ὰ ΑὐΓοΥ- 
ἀδιαηρ, δ ἤδη 80} 8 ΡΪΔί. 
ΑΡοΪ. ν. 40, τ΄. υηὰ Τί, 151,.Ἃἃ 
οὐβί θη, --- ὡς... προσημαίνον- 
τος ταν οἰπάθιῃν οἵ βϑαρίο, ἀδίς.. «“ς 
6 50]. ἄρῃ. οὐδοῦ δου. οἷπθβ 
Ῥαγεϊχὶρ5. πὶ ὡς οἄδΓ ὥσπερ Βἰορι 
οἷπο Βοβιϊμιησηρ οὐδν οἴηδθη ἀγαπᾷ 
415 Ν᾽ οὐβίθ! τς ἀδ5 παπἀ εἰ πάθη οἄδὺ 
τοάρηάθῃ ΒΘ) εκ 5 ἃης ἀὰθ. ΒὰΚί πὶ 
ἀ65 Ραγιϊχὶρβ πιὰ πὰ ὙΠ οὐδν 
[150 βοῖὶῃη. Βοῖάς Καβὰβ ΕἾΤΑ 
δἰπαηάθν Πηάδη ἴοι 1]. ὃ. δ. 1], ἃ, 
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σειϑομένοις μετέμελε. 
᾿ , 2 ὃν ς ᾿ , τ 

χαίτοι τίς οὐκ αν ομολογήησειεξν ὃ 

αὐτὸν βούλεσϑαι μήτ᾽ ἠλίϑιον μήτ᾽ ἀλαζόνα φαίνεσϑαι 
- - , } ᾽ν 2 , » 

τοῖς συνοῦσιν; ἐδόχει ὃ ἂν ἀμφότερα ταῦτα, 
φαινόμενα ψευδόμενος ἐφαίνετο. γορεύων ὡς ὑπὸ ϑεοῦ 

εἰ 7σιροα- 

- τ Ὁι , ᾿ ΄, 2 
δῆλον οὖν ὅτι οὐχ ἂν προέλεγεν, εἰ μὴ ἐπίστευεν ἀλη- 
ϑεύσειν. 

στεύων δὲ ϑεοῖς πῶς 

᾿ λϑΝ ; ον - 
ταῦτα δὲ τίς ἂν ἄλλῳ πιιστεύσειεν ἢ ϑεῷ; 

3 - » 

οὐχ εἰναι ϑεους 

μὴν ἐποίει χαὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐτειτηδείους᾽" 

σει- 
, - 2 ἡ Α 

ἐνόμιζεν; ἀλλὰ 
τὰ μὲν γὰρ 

2 Ξ , , Ε ,"- » 3 

ἀναγχαῖα συνεβούλευε χαὶ τύραττειν ὡς νομίζοιεν ἀριστ 
ΡΒ} - - ) ,η «“ ) , 

αν πραχϑῆναι, περὶ δὲ τῶν ἀδήλων οπως αἀττοβήσοιτο 
μαντευσομένους ττέμτειν, εἰ τιοιητέα. χαὶ τοὺς μέλλοντας 

οἴχους τε χαὶ πόλεις χαλῶς οἰκήσειν μαντικῆς ἔφη προς- 
δεῖσθαι" 

δ. ἐδόκει δ᾽ ἂν... εἰ... ἐφαί- 
νετο. Χρηῃ. νογβοίζί βἰοἢ ἴπὶ (οἰβία 
ἴῃ ἀϊε Ζεῖΐ ζυγἄοκ, ἀὰ 5 Κγὺ. ἸθὈίο, 
πἀηἀ 5(61}0 βοῇ ἀΐδ Θἰ ΖΘ] ηθη ΕΔΠ16 
γοῦ, ψνᾶπμιοπὰ ἔδοξε δ᾽ ἄν ἀδ8 
(ἀοϑαπ) γ βου ίαί : ἄδῃη μᾶϊ(6 ἐἦ σε- 
᾿βοϊθηθη“, δυβάγίοϊκοπ νυ ἄγάθ. Κι, 
84, 10, 8. ο. 540, ΕΡδηβο ἱπὶ [ο]- 
σοπάθῃ οὐχ ἂν προέλεγε, 1, 2, 28. 
29, ΑἸΟΝ ἧπὶ Πδαΐβομοπ ψῖγὰ ἀδθ5 
ρ΄. πη] ΟΝ ἴῃ ἰγγθαϊθη Βεάϊη- 
συπρβϑαίζοη σοργδυοι!, νρ]. ἀοοίΠ6, 
Ἰρμίρεηϊε 4. ΑὐΐΖ. 2. ΑὐΓγ, ἀϊε Αη- 
[Δηρδνυνογίο, --- ἀμφότερα ταῦ- 
ταν, πᾶμλ} 10} εἰγαι ἠλίϑιος καὶ 
ἀλαζών. γεῖ. 1,3, 8 ὅπότε (ἀδελ- 
φός) πᾶν τὸ ἐναντιώτατον εἴη. 
-- οὐκ εἶναι ϑεοὺς ἐνόμι- 
ζεν. Ὠδθῆη ἀδ5 ννᾶν ἀοοὶὶ ἀογ δίπη 
468 ἈΠΚΙαρΘραΚίο5 (ὃ 1): οὺς μὲν 
ἡ πόλις νομίζει ϑεοὺς οὐ νομί- 
ζων. ΐς Βτδρ ΘίΌγηΣ ἰδὲ ποιά γι οκ8- 
γ0116} Οἢπ6 815 πηϊΐ ἄν (πῶς οὐχ ἂν 
δ μὴ ΒΗΤ 54.1.8. Ὑ6},1, 

᾽δ. ἀλλὰ μήν, ἃ. ". ἑαπὶ αν 60 
ὑπ ΒΙΙἀοι οἰηθη ΚιάΓιίβοη ὕθοι- 
βδηβ Ζὰ Εοἰννὰβ ἴῃ ἀδν Εγογίθγυηρ 
Ἐοϊρεηάθμι, Ποῦ Ζὰ οἰπθπὶ ΠΘαΘη 
Αὐρυπιεηί, 801, 1, 10. 2, 68. 2, 4. 
11. 1Υ], ὅ, 10. ---άρ, ἜΝ 
[ἄδτι ἀϊο [άατοι τάδε) ἀηρεκῦπαϊρίε 

τεχτονιχὸν μὲν γὰρ ἢ ̓ χαλχευτιχὸν ἢ γεωργιχὸν 

Αὐβοϊηδπἀοιβοίζαηρ εἴη. --- ἀναγ- 
καῖα, νἃβ αἴθ ἰἄρ!οης Νοίάατνίί 
Ζὰ πὰ σοὈϊοίεί, ον ΟΠ Τ8Π 850 
ἄεπ βου μη] θη ΕτΙο]ς Κοπηί. 
- χαί νοῦ πράττειν ὈΙεῖρὲ πη- 
ἀβθεγβοίζί νος Ηετγοά. . 19: ὡς δέ 
οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε. 80 
βίϑῃξ 65. οἵϊψ οὶ δ δγρ] οἰ μα ησθη ἴῃ 
Ῥεϊάβθη δα Ζρ Ἰεάθτγη. 2.46. 
ΟΣ 9. ἢν 1.9 ὲ ..Ξ- ὡς νομίζοιεν, 
ἜΟΟΣ 418. ὡς ἐνόμιζεν, ἀεπη 
ἀϊθ ἀναγχαῖα 5011 1 164δγ. πρὶ 
οἰ ΘΓ Ὀοβίον ΕἸηβίοἢς απὰ ἘΓΑΡ 
γ ΠΡ Πρ η. 5. ἃ. ΕΧουϊΒ ἢ 2. 
ἀδήλων 80, ὄντων, Ἐπ ἤνωΝ ὅπως 
ραβηνθεῖρ ἀρμδηρί, γΕ}. 1, 8,2. 

{0} -- μαντευσομένους 
11: δι} ἢ συνεβούλευε, 

ἄδὴ Χοπορθοη 56] μι ΑΔΒ. 
ΠῚ, 1, ὅ. Υ̓Ε]. Ὑ εοιΐρ. ΔΙ, 2: εἴγε 
ἊΝ ̓ταῦτα δόξειεν ὑμῖν πράτ- 
τειν», συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν ἔγωγε 
πέμψαντας χαὶ εἰς 4οδώνην καὶ 
εἰς Δελφοὺς ἐπερέσϑαι τοὺς 
ϑεούς. Ἠοτοά. 1, 46. 85. Υερθη 
ἀε58. ἀφάδηκρηβ νΕ]. δ οἢ Κυτορ. ], 
θ, 29. 
{1} 8 ΟἿ᾽ --ς 80 2.8. ΝΝ 

1, 1, ὃ. -- τοὺς μέλλοντας... 
χαλῶς οἰκήσειν, φιεὶ υδἰϊονπξ,.. 
δοπθ αὐὐπιϊγεδέ»αγ, νὶο 1, 2, 64. 
Ι], 1,19. -- μέν πὴ τεχτονιχόν, 

- 
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[η ἀνϑρώττων. ἀρχικὸν} ἢ τῶν τοιούτων ἔργων ἐξεταστιχὸν 
ἢ λογιστιχὸν ἢ οἰχονομιχὸν ἢ στρατηγικὸν γενέσϑαι, πάντα 
τὰ τοιαῦτα μαϑήματα καὶ ἀνθ οι τ γνώμῃ αἱρετὰ ἑνό- 

8 μιζεν εἶναι" τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἕν τούτοις ἔφη τοὺς ϑεοὺς 

ἑαυτοῖς χαταλείπεσϑαι, ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἂν- 

ϑρώττοις. οὔτε γὰρ τῷ χαλῶς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον, 
ὅστις χαρττώσεται, οὔτε τῷ χαλῶς οἰχίαν οἰχοδομησαμένῳ 
δῆλον. ὅστις ἐνοιχήσει, οὔτε τῷ στρατηγιχῷ δῆλον, εἰ 
συμφέρει στρατηγεῖν, οὔτε τῷ πολιτιχῷ δῆλον, εἰ συμ- 
φέρει τῆς πόλεως τιροστατεῖν, οὔτε τῷ χαλὴν γήμαντι, 
ἵν᾽ εὐφραίνηται, δῆλον, εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται, οὔτε 
τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει χηδεστὰς λαβόντι δῆλον, εἰ διὰ 

9 τούτους στερήσεται τῆς πόλεως. τοὺς δὲ μηδὲν τῶν τοι- 
οὐτων οἰομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνϑρω- 

χείνης γνώμης, δαιμονᾶν ἔφη" δαιμονᾶν δὲ χαὶ τοὺς μαν- 
τευομένους ἃ τοῖς ἀνϑρώτποις ἔδωχαν οἱ ϑεοὶ μαϑοῦσι 

διαχρίνειν --- οἷον εἴ τις ἐπιερωτῴη. “τότερον ἐπιστάμενον 
ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος λαβεῖν χρεῖττον ἢ μὴ ἐπιστάμενον, 
ὃν , 

ἢ πότερον 

2. ἃΓ οὐδθν ΟΡ ΟΝ]. --τῶν τοι- 
οὐτων ἔργων ἐξεταστιχόν, 
εἴποι ἀδν ἀοτρ] οἰ οΠ δ ἢ Ατροὶς 
θη δὰ ργὔ ΓΘ ἢ νεγβίεί. --μα- 
ϑήματα ἰϑί τὰ πάντα τὰ τοιαῦτα 
Ργδαῖκαὶ πα 5(θ!νΐ ῬΆΡΆΠ16] πλϊι αὖ- 
ρετά. -- καὶ .. γνώμῃ; ἅ 6} 
ΒΟ ο. ἀστοἢ ἴδ π 8 6 ΠἸἢ 
Εἰηϑ᾽ μι. --- αἱρετά, Κὔππίδη 
ΒΟ οΠ 6 ἢ ὑνογάθη. [)α[8. τηδῃ, 
ννᾶ5. Δ 86] ρ8ι ννίβθοῃ Κδηπο, 
νοῦ ἄδη (δίίοτα. αἰ οἱ οὐγαρθη 
ἀΐτίο, ννἱνγὰ οὐβὶ ὃ 9. [δβίρβίθι, 
Π65}}8}} Ρδ[δί μοι ἀὰ5. πη ἀβο γι [{- 
Ἰϊοῖο αἱρετέα πἴεμ. 

8. τῶν ἐν τοὐτοϊς, νοΐ 
ἀδπι, ΨΜ»ὰ8 ἴῃ ἀΐοϑον ϑρ] το 
ιἰασί, αἶβο [ἀϑὶ τς τῶν τοιούτων, 
“οὶ ΒοΙ θη Βταροθη“. --- ὧν ἐπι χαὶ 
τούτων). «εἶναι. 80 1], 1: 
οἷς ---- ἐπιδεικνύειν, 1.. 1, ἘΝ οὶ 
- δοξαζειν. ὕνον ἀϊοβθὴ [πῇῃ, 
ἴῃ οἴ αυ ον Βοάο 8. Κι, δ8, 4, 9. 
--- εἰ .. ἀνιάσεται υπὰ εἰ... 

2 ΄ - ᾿ι τὰ χ 
ἐγεισταμξενον χυβερνᾶν δ7Γ{ ΤῊΡν γαῦν χρεῖττον 

στερήσεται, ὁ" πὶ ἢ , γογοι 
οὔ. Νδοῖ ψ εροη ἀπά Ἀοἀοπβατίθη, 
ἄϊθ οἷη ΝΙο  ννίββθη οὐδ Ζνν οἰ 6] ἢ 
δυβάγἤοκοη,, ἰδὲ εἰ "οθ". οὐδν «ΟὉ 
πἰοῃι “, 16. ἤδοῖ ἀθπὶ Ζιυβαηηηθη- 
Ἰϑηρ6. -- στερήσεται (βοννόδη- 
ἸϊομῈ ΒΌγπ ἴα στερηϑήσεταρ 
υνὶθ ἀνιάσεται Ραββί βο. 

9. δαιμόνιον. νοῦ ἀδν Εἴη- 
νγκαβ ἄἀον αδιίίοντ ἃνῃὰᾶη- 
αἷρ. -- δαιμονᾶν τε ὑπὸ δαίμο- 
γος κατέχεσϑαι, ὨΔΟΒΒΘΥ ΒΡΘΖΙΘΙΙΟΓ 
ἀυτοῖν ἀϑέμιστα ποιεῖν ον] ἄτι, Νδῃ 
ΒΟπουκο ἀα8 Δ ογίβρι οὶ (Ραγοηοιπὰ- 
516) τὰν ἰβοθθη δαιμεόγνεο»ν ἀπὰ δαιὶ- 
μονᾶν. ἃ 8 Βαϊσεσοησοβοίζίο νυἱγὰ 
ἄδηῃ ΚιὰΓιὶσ ἀυγοῖ ΔΝ Ἰδἀουμοϊαης 
ἀοββοιθοη Δ οτίοβ οἰ ησο γί. --- 
μαϑοῦσι, Αἰιταϊκιϊου. σὰ ἀνϑρώ- 
ποις [ἂν μαϑόντας κδοῖ νόγϑὰδ- 
σοσδηρο πη, [πο ἀ. ἱ. ἀατοὶὶ 
εἴρεηο Εν γυηρο: τὰ μαντευο- 
μένους ἐγρᾶηζο περὲ τούτων. -- 
ἐπὶ τὴν ν αὔνιϑαὶ βοῖα Βολὶ Γ 
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δῇ δ) ν ΄ ΕᾺ . , , Ε 

λαβεῖν ἢ μὴ ἐπιστάμενον --- ἡ ἃ ἔξεστιν ἀριϑμήσαντας ἢ 
2Ὰ ΄ ΄ ν " - Α 

μετρήσαντας ἢ στήσαντας εἰδέναι" τοὺς τὰ τοιαῦτα τταρὰ 
- - ΄ 2 ΄ - ς : . ᾿ Ξ 

τῶν ϑεῶν πυνϑανομένους ἀϑέμιστα ποιεῖν ἡγεῖτο᾽ ἕφη 

δὲ δεῖν, ἃ μὲν μαϑόντας τιοιεῖν ἔδωχαν οἱ ϑεοί, μανϑά- 
«" Α Ι - μ΄ Ρ] ΄ 3 ᾿ - ᾿ 

γειν, ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνϑρώποις ἐστί, τεειρασϑαι διὰ 

μαντιχῆς παρὰ τῶν ϑεῶν πυνϑάνεσθαι᾽ τοὺς ϑεοὺς γὰρ 
ΡΒ} 3 ο , 

οἷς ἂν ὦσιν ἵλεῳ σημαίνειν. 
2 ἡύς Τς κ ρα ς : δ" ᾿ 5 - “- 

“4λλὰ μὴν ἐχεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἣν ἐν τῷ φανερῷ 
ΝῚ Ἁ “2 Ἁ ν᾿ ’ 2 Ἁ 

τὲ γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους χαὶ τὰ γυμνάσια ἢξι καὶ 
σληϑούσης ἀγορᾶς ἐχεῖ φανερὸς ἣν, 

τῆς ἡμέρας ἣν ὅτου χελείστοις μέλλοι συνέσεσϑαι" χαὶ 

ἔλεγε μὲν ὡς τὸ τιολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀχούειν. 
3 Ἢ Α , ἯΙ , ὑδὲ 3 ϑὲ δὲ ΒῚ , 

οὐδεὶς δὲ ττώττοτε Σωχράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον 
΄ 3 Υ͂ ὴ͵ , 9 " ᾿ 

οὔτε τιράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤχουσεν. οὐδὲ γὰρ 

χιερὶ τῆς τῶν ττάντων φύσεως ἧτιερ τῶν ἄλλων οἱ τιλεῖ- 

᾿ Ὶ - Ἀ Ὶ κ 

χαὶ τὸ Λοισπον αξὶ 

σερωΐ 

τί Βοζίοναη 8 ἀδ5 Ζιι λαβεῖν 
Ζὰ ἀφηκεπάς δ) Κι τινά: νουθοΓ 
ἐπὶ ζεῦγος, ἃ οεἴπθι Δ’ ἃ 6 6. 
- Νδοῖ ἢ νοῦ ἃ ἔξεστιν οὐσᾷηΖθ 
νἱθ οΡθη περὲ τούτων ΔὈμδηρὶε 
νοι τ. μαντευομένους. --- τοὺς 
τὰ τοιαῦτα. αι υἱρὰ ἀδβ 
ΜΝ ογμογκϑθπάθ ΚυὺγΖ Ζυβδιηπιθηρο- 
[αἴϑι: ἀἄδῆον ἀὰ5. Αβγηδεοίοη. 8. ἢ, 
1, 38; 58, 5. ΙΝ, 8,14. -- μαϑὸν- 
τας ποιεῖν, ΟΡ μαϑοῦσι δια- 
χρίνειν. γα]. {Π| 0, 26 πὴ ΠῚ, 12, 8. 
Κι, 55,2, 5υ. 1. Ἡ ̓12. --σημαί- 
γειν, Ζεϊοπ δα Βοθεη. 

10. ΙηΠᾶ} "]8 ἃ 20: Δ δ γοηά 
ϑόκτ, β᾽οἷν ἱπηηον ἴῃ ἀογ ΟΠρηί- 
Ἰομ κοῖς θαννοσία ἀπά Ποῦ. ΒΡΓΔΟΝ 
πηὰ Ἰοῃγίθ, μᾶΐ ἀοοῖ πἰοιηδηὰ ἴῃ πῃ 
οἴννδβ ἀου]ο565 γράρῃ πὄγθη, ἀᾶ δ. 
Βῖοἢ). πἰσῃΐ το ἀπάθγο ΡΠ] ΟϑΟΡ θη 
τὶ Εγασθη ἄρον αοίί πὰ [{πἰνοῖ- 
808), ΒΟ  ἀἄθνῃ νΟγΖυ 8 νγοἶβο πὴϊ( ἀ6Πὶ 
ῬδβοιΓἰσίο, νὰ ἄθη Νθηβοϊιθη 
θοββοῦ πὰ ἰἀοῃ ἴσ6. πη θη Κϑηη. 
Πδῖβ βο θα Πράθηῃ ἀθθν Δ 0ἢ βοίῃ 
Ἠδηάθιη θηίβργδοι, ἀὰβ ἢδί δι ἴῃ 
ἀεπὶ Ῥτιοζοίβ ἀθγ 9 δι ἀπθγγθ Ὀ6- 
νυ εβθῃ. -- ἀλλὰ μήν. 8. ὃ θ. 
- ἀεὶ μέν. Ῥοπὶ δηϊβρυίοιι καὶ 11 

οὐδεὶς δὲ πώποτε. --- πρωΐ. Ῥεῖ 
Τὰρ νγᾶγ ἴῃ 4 ΑΡβοπηϊα (ὡραὶ εἰπ- 
Βείοῖ!ι: ὄρϑρον οὐεγ πρωΐ, πλή- 
ϑουσα “ἀγορά, “μεσημβρία, δείλη. 
Ῥίε πλήϑουσα ἀγορά νγὰν ΖνἸβοῃ θη 
10 υπὰ 12 ὕπν. --- περιπάτους, 
Βδυϊοησᾷησο οὔογ δ] θη, ἴῃ ἀδῆθη 
πηϑὴ σόσρῃ ἀΐθ ΘοΠΠοΠἨἰίΖο ἀπά ἀᾶς 
Υειίον σϑβομαίζί δυΐ πὰ Δ} σίησ, 
- πλεῖστοιπτε «τοοῦέ νίθὶθ". 
μέλλοι, Ορί. ἰϊογαιναβ, ἀϊθ Δ 16- 
ἀδγποϊαης ἴῃ ἀεν Υ εγρδηβθη εἶ θε- 
Ζϑὶ μη θη. --- ὡς τὸ πολύ, ρμίε- 
γ Μη τ46. 

11: Σωκράτους, ΔΌΠἃ Προ 
νου οὐδέν: «αἰοπιδηᾷ 58} γοπ 50 ΚΓ, 
οἰνν 88 (οι! όβεβ, ΘΠ ΘΓ ἢδηάο]ίρ, 
ποοῖ Πδγίθ δ΄ 65 νόῃ ἴῃπι. ὙγΘηἢ 
δ᾽ τράρίθ." Αὐΐ ἀὰ8 δπάοίη ἀδ5 
0 ΚῪ, Κοπιηῖ ἀΐϊε εάς εἰϑί ἃ 18, 
-- οὐδὲ γάρ. Ῥὶε Νερδιίοη εἰ- 
βίγθοκι βίο}: 8.0} ἃυΓ σχοπῶν. -- 
τὰ πάντα, ἀδ8 ΑΙ1“",, Ὗ δ. 1411“΄ --- 
ἥπερ, εα ᾿γμίάοηι γαΐίοτιθ, μα. 
δὰ οιἰμίβοιθα. απὰ ἰδἸδοϊοφίβομιδη 
Ζννδοκρθη ζὸς δ0κΚγ, Ζυνᾶῦ 800} ἀΐδ 
Βειγδομίπηρ ἀδς Γ ηἰ νογβαπηβ ἴῃ 561 Π 6 
ἀφεργᾶοιθ: ἀαίβ ΘΓ Δ06Γ ἀδγῦθον 
πἰοῖ ἴπ ἀδν Δ εἶβο νυὶὸ ἀΐϊὸ Νδίυτγ- 

10 

11 



12 

18 

ἀά ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

στοι διελέγετο σχοϊτῶν, ὅττως ὃ καλούμενος ὑττὸ τῶν σο- 
φιστῶν χόσμος ἔφυ. χαὶ τίσιν ἀνάγχαις ἕχαστα γίγνεται 
τῶν οὐρανίων, ἀλλὰ χαὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα 
μωραΐίνοντας ἀτιεδείχνυεν. χαὶ πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐσχό- 
στει, πότερά “τοτὲ νομίσαντες ἱχανῶς ἤδη τἀνθρώπινα 
εἰδέναι ἔρχονται ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν, 

" τὰ μὲν ἀνϑρώπεια παρέντες, τὰ δαιμόνια δὲ σκοττοῦν- 
τὲς ἡγοῦνται τὰ πιροσήχοντα τεράττειν. ἐθαύμαζε δ᾽, 
μὴ φανερὸν αὐτοῖς ἐστιν, ὅτι ταῦτα οὐ δυνατόν ἐστιν 
ἀνϑρώποις εὑρεῖν. ἐπεὶ χαὶ τοὺς μέγιστον φρονοῦντας 
ἐπὶ τῷ περὶ τούτων λέγειν οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις, 

ΡΒ ΟΒορΡἤθη βρυδοι, οὐ ἃμηΐ Χρη. 
ππὶ ἀϊθ ΑΠΠΔἢπη6. ΖυιοΖαν δἴβθη, 
αἷθ. Βᾶθ6 ἴον δ0κγ. δὶ βοϊοῃθῃ 
τη θυ μα] πη ρθη εἶπον ἀσέβεια, νὶδ 
ἃηάογο ῬΒΠΟΒΟΡ θη, Ζ. Β. Απᾶχᾶ- 
ΒΌΓΑΒ, 80] ϊρ᾽ ἸΏΔΟΠΘη ᾿κὔπηοῃ. 
γε]. ΡΙαί. ΑΡο]. 18,6: οἱ γὰρ ἀκχού- 
οντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα (μᾶμη!. 
τά τε μετέωρα χαὶ τὰ ὑπὸ γῆς) 
ζητοῦντας οὐδὲ ϑεοὺς νομίζειν. - 
τῶν σοφιστῶν, [ἴεγ νῖδ [Υ͂, 
2. 1: ῬΒΠΟΒΟΡΙ 6 πη, οἷϊπθ ἅθ1ὲ 
Νεροπηρθοάἀδαυϊαπηρ, γ6] ΟΠ 6 ἀδ5 ΝΥ οτί 
νοῦ ΒΟ ΚΡ. ὕθουθδαρί πἰομς Πιδιίο. 
5. 061 1, 0, 18. --- χόσμος οηΐ- 
ΒρΓΙΟΒῦ σοηδὰ ἄθη ἰαΐ. ηεγι ἀτε5 ἀπὰ 
8011 σιοιδί νὸρ ΡΥ Πάρον. ἴῃ ἀθ πὴ 
δίηπθ ἀ68 βεογάποίθῃ τς Νὴ 56- 
Ῥγδαοι νγογάθῃ βοίη. -- ἔ 16 
ἃ! οβίθη ρου ΒΟ ἢ ῬΗΣὐπο μέμ 
ΒοβομαΓρίθη δἰ οἷν νὶ οὶ πλὶῖ ον Ετασο 
ἄρον ἀἰς Επίβιθαπρ; ον Δ ΕἸ. 8. ἃ. 
Εἰη], ξ 11. -- ἀνάγκαις, ποίννοη- 
ἄἰρο ἀοβοίζο (ὃ (Ναίυνβ 68. ποθ 
τίξζοντας τὰ τοιαῦτα Ξϑ 
φρ. τὰς τοιαύτας φροντίδας Δεο. 
ἀθ5. ἰπηθύθὴ ΟΡ] κί ὁ 401, Κ. 
88, 9; ἀϊε Βεάθυϊαηρ, νοη φρον- 
τίζειν ἀἴθβε!θα υνῖο θεῖ μεριμνᾶν 
(δ 14 ἅμεον οἰννἃϑβ πὶ ἃ ἢ. 5 ἃ πὶ 
πδοιάθπηκοη, ον 6 ]η. ,Ὗ εἰ. 
ΡΊαί. Αροὶ. 18, Β: τὰ μετέωρα 
φροντιστής. ΠΤ Ατιβίοριι. ΝᾺ, 
84 ἀϊε ΝΥ οηυηρ 468. δοκτ, φρον- 
τιστήριον, τα θοΙΠ 5, πὰ ν. 102 

ἀϊο ΡΠ ΞΟΡ Θἢ ρογμδυρί μερι- 
μνοφροντισταί ϑοηδηπηΐ νγδγάδη, 
5... ἀ.. ΕἸ]. ὃ 22 Αππι. 

12. πρῶτον μέν. θεῖ οηί- 
ΟΝ ἐσκόπει δέ ΔἸΕ δ υς-- αὐ- 
τῶν ἐσχόπει πότερα. 88 
ΟΡ] κί, νοὴ ἄδθπὶ ἀδθν ἄθη. Δ ῃϑηρί, 
γοΓΓ{ ΠΐῸΡ ἀθγ Εγαροβαίζ. ΥΕ]. 
Κγτορ. Υ͂, 2, 18: ἐνενόησε δὲ αὺ- 
τῶν χαὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους 
τοιαῦτα. ὕπίοη ΠῚ, 6. 11: ἐνῚθυ- 
μοῦ δὲ τῶν ἄλλων πότερα. Κι. 
41, 10, 8.9. -- πότερα ποτε 
ον. ἤ. ΠΕ]]εη. Υ͂, 4, 16: πότερά 
ποτε πόλεμος . ἢ εἰρήνη εἴη. 
Μιν ποτε ἰδὲ ὁ8. ἢΐοῦ ηἰοηὲ ἃπάθυβ 
ἃ]5 δ 1. 2. -- τἀνϑρωπινα 
.ἀνϑρώπεια, οἴνπδ που κθϑγθῃ 
πιογβο ἰδ ἃ ἴῃ ἀον Βεάἀδαυΐαηρ,. ἘΝ 
ἀνθρώπινα, πράγματα ΙΝ, 1 Ὁ 
2, 21 χηὶϊΐ ἀνθρώπεια πράγματα 
ΙΥ͂, θ, ὃ υπά ἀνϑρωπίνη σοοῖς 
ΒΕΙδη. ΥἹΙ, 1, 2 πὶ ἀνϑρωπεί 
φύσις Τιυκγά. Ι, τὸ. δὲ Ὀποοις 
Ἰοθὲ ἀδθη ΝΥ δ οῖβ 6] δαοῖ ἴῃ ἀθη Εοτυ- 
ἴη6η. 8. δὰ 1, 2, 88; 4,18. ΙΝ, 4.18, 

18. ἐθαύμαζε ἊΣ εἰ μή -εὅτι 
δῦ» ΚἪἪ 16 1 ΚΝ 5. δ 
-- ἐστιν... ἐστιν. Πεγρ] οἰ ἤθη 
ΙΔ υ πο απ βοη ἤπάφῃ βῖο]ν θεὶ Χϑη, 
πὰυῇρ. 80 8 14: δοχεῖν .. εἶναι... 
εἶναι δοχεῖν. 8. ἸΥ͂, 2, δ. ζὰ 
ΕΠ Ιοη. ἸΥ, ὅ, 11. -- μέγιστον, 
ἢολί μέγιστα, ν 61} πῖδῃ βαρὶ μέγα 
φρονεῖν. --- δὸ ξά  εὲ ν ἤδοῖ ἐπεί, 
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ἀλλὰ τοῖς μαινομένοις ὁμοίως διαχεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλους, 

τῶν τὲ γὰρ μαινομένων τοὺς μὲν οὐδὲ τὰ δεινὰ δεδιέναι. 
τοὺς δὲ χαὶ τὰ μὴ φοβερὰ φοβεῖσθαι" χαὶ τοῖς μὲν οὐδ᾽ 
ἐν ὄχλῳ δοχεῖν αἰσχρὸν εἶναι λέγειν ἢ ποιεῖν ὁτιοῦν, τοῖς 
δὲ οὐδ᾽ ἐξιτητέον εἰς ἀνθρώπους εἶναι δοκεῖν" καὶ τοὺς 

μὲν οὐϑ᾽ ἱερὸν οὔτε βωμὸν οὔτ᾽ ἄλλο τῶν ϑείων οὐδὲν 
τιμᾶν, τοὺς δὲ χαὶ λίϑους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα χαὶ ϑηρία 
σέβεσθαι" τῶν τὲ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως μερι- 
μνώντων τρῖς μὲν δοχεῖν ἕν μόνον τὸ ὃν εἶναι, τοῖς δ᾽ 
ἄτεξιρα τὸ πτιλῆϑος᾽ χαὶ τοῖς μὲν ἀεὶ πάντα χινεῖσϑαι, 

τοῖς δ᾽ οὐδὲν ἂν πτοτε χινηϑῆναι" χαὶ τοῖς μὲν πάντα 
γίγνεσϑαί τε χαὶ ἀπόλλυσθαι, τοῖς δὲ οὔτ᾽ ἂν γενέσϑαι 
χεοτὲ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀτπτολεῖσϑαι. ἐσχότπτει δὲ περὶ αὐτῶν 
χαὶ τάδε᾽ ἀρ᾽, ὥσπερ οἱ τὰ ἀνθρώπεια μανϑάνοντες 
ἡγοῦνται τοῦϑ᾽. ὁ τι ἂν μάϑωσιν, ἑαυτοῖς τε χαὶ τῶν 
ἄλλων ὅτῳ ἂν βούλωνται ποιήσειν, οὕτω χαὶ οἱ τὰ ϑεῖα 
ζητοῦντες νομίζουσιν, ἐπειδὰν γνῶσιν, αἷς ἀνάγχαις ἕχα- 

5. ζὰ 8.8; ἐπεί -- αὶ ,ἀθηη“. --- δεα- 
κεῖσϑαι. 8.1, ὅ, ὅ. 

14. τῶν τε.. μαινομένων. 
Πδπὶ Θη βροῦν πόθον τῶν τε --- 

θοβοπηάθιβ ἴῃ ἄθῃ Πίδϊοσ Ραιπηθηϊ- 
ἀθ58. Παΐβ ἀΐαε δ]. (τὸ ὁν) ἃ 
ὉηΖὰ Προ η. Αἰομμθη ΖΒΑΠΙΠΊΘησ6- 
βοίχί 86], νὰν ἀἰὸ Μοίπιηρ ἀν Αἴο- 

μεριμνώντων. ν»υἱδ ἃ ἃ 1] 6ἢ ---: 
80. Μδῃ Ὀοδοῆίς δυο ἀϊο Κοη- 
Ζίπηϊίαι : ἀϊα μαινόμενοι σου! ] ἢ 
ἴῃ 8 ατυρρθη χὰ 76 2 ἀδροηβαίΖοῃ, 
ΘΌΘηΒ80 ἀἷθ μεριμνῶντες. --- ἐξι- 
τητέον -- ἐξιτέον. --- τὰ τυ- 
ὄντα, ἀἶε οεβίθη Ροβίβθῃ, 

. ἢν δύο ἀΐθ Βο! ομ οβίθη (δίίον- 
βίδί θη νοη δίοϊη οάδγ ἤο]Ζ. Αηάθγο 
νογβίθ θη δένδρα ἀργὰ καὶ ἀσή- 
μους λίϑους, ννὶδ 65 θοὶ Πῖο Οἢγγϑ. 
οΥ, ΧΙ νοὶ], 1 ρ. 400, 2 πεῖῖδι ἀπά 
Ῥεῖ Ῥαυβδη. ΥἹ1, 22, ὃ: τὰ δὲ ἔτι 
παλαίτερα καὶ τοῖς πᾶσιν Ἕλλησι 
τιμὰς ϑεῶν ἀντὶ ἀγαλμάτων εἴ- 
χον ἀργοὶ λίϑοι. ---τ τὸ ὄν, 8υὉ- 
76 κι δυο στὰ ἄπειρα τὸ πλῆϑος: 
ἀπηΖαΒ]ϊσο Ὠίΐηρσο βοΐθῃ ἀδ8 
Εἴη δ. δίβ 84|165 ϑοίοπάθ. πὰ 
Εἰπδ8 86οὶ, Ὑγἃ ἀἷθὸ [ϑἢτο ἀδὺ 
ΕἸδαίθη πὰ θεβοηάθιβ ἀθ5 Ἠδυρίοβ 
ἀἴθβον δ ιαϊο, ἀ6ὸ8. ΧΟΡ δη6 5. ὈΠῚ 
880 νι Οἴγ, ῬΙδίοῃ θοΠϑπάθ!: ἀϊθβὸ 

μηϊδίοη, Ὀαβοηάθιβ ἀθ5 [δα κίρροβ 
ἀπῇ ὅ00 ν. Οἢν. απὰ βοῖπθβ ΒΟ 1615 
Ποιμοκτιὶίος. --- οὐδὲν ἄν ποτε 
χινηϑῆναι. ἄν οΥκΙᾶγε 8[0 ἢ}. 88 
ἀδγ αἰγοκίθη Βεάβ οὐδὲν ἄν ποτε 
χινηϑείη. Ὀῖδ86 Απβίοῃΐ νογίγαί ἀθὺ 
ΕἸοαΐ Ζθποῦ ὑπὶ 400 ν. (ἢν., ἀϊΐδ 
οηἰροροηροβοίζίθ, ἀδίβ ΠἈ ΠῚ] 1Οἢ 4116 5 
ἴῃ ουνίσθι ΕἸ 556. ἀπά Βοβίδηἀἶσο πὶ 
ὙΦ Π56] πη ον ουίθη οοὶ, Ἠθγα Κι οἱ- 
ἴο5. 8ι8 Ερῃθβοβ ὑπὶ δ00 ν. (δι. 
ΑἸ ἄθιῃῃ Ἰοἰζίθγθῃ, βουγὶθ 15 ἀδὺ 
Μεγ πάπηρ πα Ττοπηθηρσ ἀδγ ἴοπηδ 
[οἰ ἀᾶπη ἀδ8 πάντα γίγνεσθαί τε 
καὶ ἀπόλλυσϑαι, νυ ἄθγθη 510}} ἀδ5 
οὔτ᾽ ἂν γενέσϑαι ποτὲ οὐδὲν οὔτε 
ἀπολεῖσϑαι ἃὺ8 ἄδῃ Νἰονογῃδη- 
ἀδηβοίη ἱγσθηὰ οἴπον Βοννθσαηρ πὰ 
γεν πάογαπρ ἴῃ αηἀ απίογ ἄθη Πίησ θη 
ἐγσίορί. Μ|ΐ ἄν θεοὶ γενέσθαι νοτ- 
πᾶ! 515. ψὶθ νόγῆον Ροὶ χενηϑῆ- 
γαι. 

15. ἀνάγκαις, νὶο ἃ 11. -- 

14 
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στα γίγνεται, σιοιήσειν, ὅταν βούλωνται χαὶ ἀνέμους χαὶ 
ὕδατα καὶ ὥρας χαὶ ὅτου δ᾽ ἂν ἄλλου δέωνται τῶν τοι- 
ούτων, ἢ τοιοῦτο μὲν οὐδὲν οὐδ᾽ ἐλπείζουσιν, ἀρκεῖ δ᾽ 
αὐτοῖς γνῶναι μόνον, ἡ τῶν τοιούτων ἕχαστα γίγνεται; 
χεδρὶ μὲν οὖν τῶν ταῦτα τραγματευομένων τοιαῦτα ἔλε- 
γεν" αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνϑρωττιείων ἀεὶ διελέγετο σχο- 
γεῶν, τί εὐσεβές, τί ἀσεβές, τί χαλόν, τί αἰσχρόν, τί δί- 

χαιον, τί ἄδιχον, τί σωφροσύνη, τί μανία, τέ ἀνδρεία, τί 

δειλία, τί πόλις, τέ :τολιτιχός, τί ἀρχὶ ἀνϑρώπων, τί 

ἀρχιχὸς ἀνϑρώπων, καὶ ττερὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν εἰ- 

δότας ἡγεῖτο καλοὺς χαἀγαϑοὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἀγνοοῦντας 
ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως χεχλὴ σϑαι. 

Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανερὸς ἣν ὅστως ἐγίγνωσχεν, οὐδὲν 
ϑαυμαστὸν ὑπὲρ τούτων τιερὶ αὐτοῦ παραγνῶναι τοὺς 
δικαστάς" ὅσα δὲ πιάντες ἤδεσαν, οὐ ϑαυμαστόν, εἰ μὴ 
τούτων ἐνεϑυμήϑησαν; βουλεύσας γάρ ττοτὲ χαὶ τὸν βου- 

καὶ.. χαὶ ὅτου δ΄. 5. ὅὰ ὃ ὃ. δῖππε Δοῖο ορεϊαίος. --- 
Βεοῖη ἨοΙαι νὰ) ΘΌΘηΞ0 5. ΠΡΟ5. 11. Ὅσα μὲν οὖν μὴ φανε- 
1,9: Ἐν πολλοῖς μὲν --- καὶ ἄλλοις ρὸς ἢν. Ὀῖδ. ἰπὶ νου που ο θηάδη 
δῆλον, χαὶ ἐν οἷς δ᾽ ἡ παῖς ποιεῖ. πιϊίρσοίοἰ! θη Αβιοἢίθ υπὰ δησ8- 
στ ἡ ξξ μα »αἰΐοπο. ἀδυϊοίθη ἀθβργᾷοῃο ἀδ5 ϑοόῖτν, Κοηῃ- 

10. περὶ μὲν οὐν..-.τοιαῦτα ἴδῃ πϑμ οι εἰμ 4116 νυ ββθης ἃ. ἢ 
ἔλεγεν" αὐτὸς δέ. Ἐδ ἰδὲ ἴπιὶ αν, ἀδη ἈϊοΒίθγη Κοηηΐθη 58 ἀμ θοΚδηηὶ 
ΡΠ οἢ, οἴπο ἄμ σογα Αυβοϊπαπάθγβοί-. βθθ]Θθθη βίη. μοῦ δε ΚἸᾶτε βίοι Πΐον 
Δι η 8: ἀαγ}} οἰπθ ἢ Ζυϑα ΠῚ Θ ἢ [586 - 818 ἄδπ ἵπὶ ϑαΐζο ᾿ϊεσοπάθη Κοπηαϊ- 
ἄδη 8812. ΡΖυβο!]οἴβθη, μὲν οὖν ἱἰοηδίθη Οοάδηϊοη: εἰἰ τι μὴ φα- 
οὐον δὴ 5ἰηὰ ἀδπη ἀϊΐθ σουτᾶσςοι- νερός ἣν. Ζὰ θοζίθιθη ἰδὲ ἅδον 
᾿Ιομ θα Ραν ΚοΙ ἢ : νου! οἴοθο αἰ Κὰ- ὅσα ἴῃ [γοίογοΓ Ν᾿ εἶβθ Θθθηβο δῖ 
Ρ᾿ ΓΙ ἄπο. ΓΘΒρ. -βομ ἄξβο. -- τί Ἰώργοην ἧς ἃἰ5 δυΐ ἐγίγνωσχε, νεἰ- 
εὐσεβές. Ἐδ παπάθ!ς 5[ο ἢ ὑἢ οἰδ5 δ όγθυπι βοηδὶ (νῖθ 1, 2. 19) 
Β βίβίθι !υη ἀδν Βορυ 6. 5. ἀ. Εἶμ]. ἴῃ ἀδγ Βεάθυϊυῃβ, ἀδηϊκθης ὑτ- 
ἃ 12. -- ἀνδρεία αὐΜ ΟΜ ΝΣΕ οἰ 1 6 ἢ ἢ περί νογθυηάθδη νῖγὰ, 
(τ οη ἀνδρεῖος υηὰ υἱὐρὲ 5) δἰθὰ 8. ἅΡὸῦ ᾧ 11 Ζὺ φροντίζοντας τὰ 
δηβ6γ ΒΡ 8 ἃ15 ἀνδρία απ υὐ»- τοιαῦτα.---ὑ πὲρ τούτων νΒ1.ἸΥ͂, 
ἐμ (νοῦ ἀνήρ ἀηα υἱν). Υ8]. ΠΠ, 2, 28; ὑπέρ ᾿ἰδὶ ἀυϊξογάθηι Κον ἅν 
9, 1. 1Υ̓́{4 0, 10. --- ὦ τοὺς εἰδό-. δὰ ἀϊδ ΜΝ Ἰδἀθννο! αηρ᾽ νου περί ζὰ 
τὰς -Ξ ας "05 ιεὶ δοίγοπξ ἀο- γοτγπιθίάθη. --- ἐνεϑυμήϑησαν, 
γιϑδίοϑ 6556 αγδὶίν"α ναίει", ἃ ΒΟ  Ἰοί. αἱ ἃ. αδη. δὰ οἴ ννὰ5 Ἀδοκ- 
510} ἂη ἀἃ8 Ραγιϊὶρ 8η. --- χαλοὺς 5ἴοδι, Βεάδοι τ ἢ οἰναι 6 ἢ, πὶ 
κἀγαϑούς, ἐἱϑοναϊἑίον ἐπιοεϊεμείος, ἀ. Αοο. θεά θη κεη, εὐν ἂβ δ ἢ. 
ἀνδραποδώδεις, ἐθῶν αίος. 80 18. βουλεύ σας, ϑομαίον [αο- 
δοῖεν, Β  νν ὅΠΠΠ10}}, δηάογο Ὀγα θη ἐμ, ννὶθ 1]. ὃ, 20 ἄρξας, αγολον 
χαλοὶ χαγαϑοί πιεῖϑι ἴμ ΡΟ  Πἰβομθη. ῥαοέμς, ννἃγοπὰ βουλεύειν 1. 2, 8 
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λευτιχὸν ορχον ὁμόσας, ἐν ᾧ ἣν χατὰ τοὺς νόμους βου- 

λεύσειν, ἐτειστάτης ἐν τῷ δήμῳ γενόμενος, ἐτειϑυμήσαν- 
τος τοῦ δήμου παρὰ τοὺς νόμους [ἐννέα στρατηγοὺς] μιᾷ 

΄ Ν 2 Ἀ ΄ ὴ ἣν , δ , - 

ψήφῳ τοὺς ἀμφὶ Θράσυλλον χαὶ Ἐρασινίδην ἀτιοχτεῖναι 
Ρ] 2 ," ᾿ ᾿] -- ᾿ ᾿ ᾿Ὶ - 

χεάντας, οὐχ ἡϑέλησεν ἐσεεψηφίέσαι, ὁργιζομένου μὲν αὑτῷ 
- ΄ 

τοῦ δήμου, 
Ἃ΄ ἃ “ὦ - ᾽ - ’ 

πολλῶν δὲ χαὶ δυνατῶν αἀττειλούντωνγ᾽" ἀλλὰ 
, ,ὔ ἣ Ἢ ΡῚ ’ ΤᾺ , 

χιερὶ τελείονος ἐττοιήσατο εὐορχεῖν ἡ χαρίσασϑαι τῷ δήμῳ 

παρὰ τὸ δίχαιον χαὶ φυλάξασϑαι τοὺς ἀπειλοῦντας. χαὶ 

γὰρ ἐπιμελεῖσϑαι ϑεοὺς ἐνόμιζεν ἀνϑρώτεων, οὐχ ὃν τρό- 
σον οἱ ττολλοὶ νομίζουσιν" 

ϑοπαίο)θηὴ 6556, ἄρχειν 11, 2, 18 
αγολιογιέθηι 6586 Ὀδαδιϊοί, 80. νοι- 
πᾶ! 685 810}}}}, ὅ,. 1 ἀ0}} πε στρα- 
τηγήσαντος. Ὄπ Βαί ἀοι ΑἸΠΘΠΘΓ, 
ἀϊς βουλή, δ᾽ ἀείοη. 800 Βἄγρογ, 
αἴθ πδὸὴ ἀθῃ 10 Ρηγ οπ ἴπ δθθη- 
βονίοϊς Ριγίδηϊθθη φβϑίθι! ἡ νγάγθῃ, 
Εἴπο 1646 ἀν Ἰοἰξίδγεῃ, 4150 ᾿ΠΠΠΠΘΓ 
δ0 Μδπῃ, νϑυυνα θα ἴῃ οἰποῦ 6 άθ5 
ὅδῃν. ἀἄσγοῦθ ἀὰ8 [,ο85 Ὀδβιϊπηπηίθη 
Βοὶμοηίοϊὶσο 91 οὐδ 30, ἴῃ 56Π4}0- 
δῆγθη 98 Τὰρε ἀϊε ὀΠ Ἐ πη. Π ἤθη Αη- 
ΒΘ! ρθη μεϊίθη. ΑὉ8 ἀΐθβοπ 50 νγαγάθ 
Ἰοάρη Τὰρ εἷπ ἀηάοιον ἐπιστάτης 
σον}, ἀδν ἄθη δ ογβὶίΖ [γί υηα 
ἀϊθὸ Απίγᾶρε Ζζὰν ΑΡβιϊ πη ηρ Ζιὶ 
Ὀγίησθῃ Παίί6, [,(οἰζίογοβ Κοηηίθ δὲ 
ΡΘΙ Δ Οἢ νοΡυν οἰ ρθη, νη ΘΓ ἀ8- 
σὰ ἄδθη Μωΐ Πδίίθ, ννῖθ ἰπὶ συ υ!]ο- 
βοηάρδη 4116 δοκτ, Υρ)]. ΡΙαί. ΑΡο!. 
32 Β. Βογπιᾶπη Οτ, ϑιδαίβδι! οι. 
8 121. -- ὀμόσας .. ἐπιστά- 
της. «γενόμενος. 16 Βοΐάδη 
Ῥαγυϊχὶ ρα βίθιθη οἴνιπα Κορ δ, νυ δὶ} 
Ἰθάδ8 νοὴ Ὀδϊάθη ζὰπὶ ἡ ογθυιῃ ἢηϊ- 
ἰὰ πὶ ἴῃ οἷποῦ ἃηάθγοη (δάδηκοη- 
Ὀοζίθμυηρ βίοι (Κα, 50, 15, 5). Πὰ5 
οἰβίθ βρίθθί ἀϊδ Βορταπάμῃβ, ΥΥ ΓΙ ΠῚ 
8 Κα, ΒΊΟΥ ἀρ πη θη [586 η υγ ΟΠ] 6, 
ἀλ5 Ζυν εἶ16 ἀἰς ΒΥ ΚΙἄνιπρ, ἴῃ νυ Ἰθίθγη 
ἀδ8 ἈΣΝΣ ΠΡ Μ λίθου ἢ ἴῃ βοίηθι ἤδπά 
ἰὰρ. -- ἐν ᾧ ἦν. Μϑη Κδηπίε εἵ- 
νγατί θη: ἐν ᾧ ἐστι. ἴῃ ἀδπὶ [π|- 
Ρογίεκί Ἰἰορὺ ἀροὸῦ: ννοθοὶ ἐν ζὰὺ 
θεβομν ὄχθη μαίτε: χατὰ τοὺς 
νόμους βουλεύσειν. Κτ. 58, 2, 4. 

οὗτοι μὲν γὰρ οἴονται τοὺς 

-- παρὰ τοὺς νόμους. Ϊε 
ΒεΙ ἀμ όγγη. νγάθῃ ἤδοὴ ἀδι βἰθα- 
Γοϊοθθη. δι οῃς Ρεὶ ἄθη Αγρίηα- 
ΒΒ θη [Ι͂ηβ6]ὴ 400 ν. (ἢν. δηρο- 
᾿Παρί, ἀδί5. δῖε ἀϊθ Μδηηβοια ! ἀδν 
πίον σησΌΠΘη Β0ΠΠ 6. ηἱοῃ! σ6- 
Γδίίοῦ πᾶιθη, ννογαῃ 816 οἷ δ. γπὶ 
νου ἰπάθείθ, Εβ ννᾶγθῃ ΠῸΡ 8. Εο]ἀ- 
ἤθη ηἡδοῇ ἤδ]]θη. 1, 7, 1. 2. 84. 
Που]οηΐσο, ἀογ ἀΐϊε οὐδ. δἰ ῃβ6ῃδ]- 
ἰεῖθ, τοομποία νοη ἄθη 10 ἄδθη 
Κοποι ἃ". Δί οσιοη 468 9. (1,60) 5 
Βι. Ζ. Η6}}. 1, ὃ, 10. )45 οι ἤρθη 
γᾶν βόροη ἀδ5 ἀδβοίΖ, ννϑ  οῃ 65. θ6- 
Β[{πηπ||6.. ἀδίβ. ψγΘηὴη ΠΙΘΉΓΕΓΘ. Ζιι- 
ΒΤ] δῖοι δηρο καρ νάγθη, ἄθοι Ἰθάδῃ 
οἰπΖοίηθη Ὀοβοηάθιβ ΡΟ Θβιϊ πηηλΐ 
ννϑγάθη 80}}{6 (Η61}}.1, 1 1,26): βϑιηϊ- 
"οπ6 Δηρ κασι ὑγυγάθη ἀπκοὴ οἶπο 
οἰηζίρο ΑΡρβιπηηης Ζὰ ἢ) Το άο 
νϑγυγίοι !. Βίβα Βεάρυϊαηρ; Πᾶὶ 
ἀποχτείνειν ἰὸν νθ ᾿Υ̓, 8, ὃ. 
Ὠδπη πὰ ὃ, ἀϊδ ἴῃ Αἰῃθη ΝΟΥ 
γγἄΓΘη, ὑνυγάρη νϑἱ ΚΠ οὶ θη θεῖ !ι- 
(οι (ΒεΙ!. Ι, 1, 84). -- - τοὺς ἀμφὶ 
Θράσυλλον καὶ Ἐρασινίδην, 
ΤΒΡΆΒΎ 08. Πα Ετδβίη. ΠῈΡ5 1 ἰπ ΓΘ 
ΜΙ ΓΟ] ἀϊνθιγη, --- οὐχ ἡ ἕλησεν, 
ννΐθ ΘΓ 68. 800} πἰοιὶ ρσοίναῃ ἢδί. 
1 μοἰχίογοβ σϑῃΐ 885 ἀδπὶ Βοϊσοηάθη 
ΠΟΓΨΟΓ ὙΥ]6 08 ᾿Υ͂, 4, 2. Ηδ6]}}. 1, τ, 
15. ΡΙαί. Αρο!]. 32, Β. ἢ Αθϑβιΐπι- 
πὰρ ρον. ἄδθὴ υνἱἀθγροβοιΖ σῃθὴ 
Απίγαρ τηὰ5. πΠ80} ἀδγ ΝΥ εἰ βϑγι 
465 δόκγ, νοὴ οἰπθῃ δηάθγθη Ργγ- 
ἴδηθη γογρθη θη νγογάθη βοίῃ, 
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ϑεοὺς τὰ μὲν εἰδέναι, τὰ δ᾽ οὐχ εἰδέναι" Σωχράτης δ᾽ 

ἡγεῖτο πάντα μὲν ϑεοὺς εἰδέναι, τά τε λεγόμενα καὶ 
χεραττόμενα χαὶ τὰ σιγὴ βουλευόμενα, πανταχοῦ δὲ παρ- 
εἶναι χαὶ σημαίνειν τοῖς ἀνϑρώττοις περὶ τῶν ἀνϑρω- 

χυξίων ττἄγτων. 
Θαυμάζω οὖν, ὅπως ποτὲ ἐπείσϑησαν 41ϑηναῖοι 

Σωχράτην περὶ ϑεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς μὲν 
οὐδέν τίοτε περὶ τοὺς ϑεοὺς οὐτ᾽ εἰττόντα οὔτε πράξαντα, 
τοιαῦτα δὲ χαὶ λέγοντα χαὶ πράττοντα ἱπερὶ ϑεῶν). οἷά 
τις ἂν χαὶ λέγων χαὶ πράττων εἴη τὲ καὶ νομίζοιτο εὑσε- 
βέστατος. 

Θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι χαὶ τὸ πεισϑῆναί τινας, 
ὡς Σωχράτης τοὺς νέους διέφϑειρεν. ὃς πρὸς τοῖς εἰρη- 

μένοις ττρῶτον μὲν ἀφροδισίων χαὶ γαστρὸς πάντων ἂν- 
ϑρώπων ἐγχρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα χαὶ ϑέρος 
χαὶ πάντας πόνους χαρτεριχώτατος. ἔτι δὲ πρὸς τὸ μὲ- 

τρίων δεῖσθαι πιειταιδευμένος οὕτως. ὥστε πάνυ μιχρὰ 

19ώθ. ϑεούς. Νίεβεη, ἀϊΐδ ἄδθῃ 
Ναπηθη., αδί(εγ" νογάϊθπδη; τοὺς 
ϑεούς, αἴδ θεδεϊπηπηίθῃ (δίίον ἀοι 
Αἰδποποῖ, --- πραττόμενα 0 
ΑὙΕΠΚ6], νν 61} τά τε λεγόμενα καὶ 
πραττόμενα ἄδπι σιγῇ βουλευό- 
μενα δοσθηῦθο" Θηρ ΖΒΔΙΠ 6 η96- 
μόγθῃ ; : ἀϊδ θοϊάθῃ δγβίδγθῃ βἰ πα 8010} 
[τ αἴ ΜΙ Θηβ μη ὙΠ ΓΠ ΘΠ θᾶ, ἀἃ85 
ἰδίζίθυθ πὰρ [ὔγ ἄϊο ἀδιίίοτ, γε]. 
Π|, 10, δ: τὸ μεγαλοπρεπές τε χαὶ 
ἐλευϑέριον χαὶ τὸ ταπεινόν τε 
χαὶ ἀνελεύ ϑερον. ᾿ 

20. ϑαυμάξζω οὐν τοϑαπιογοηᾶ 
ἀπ ΔΟΒΟΙ οἴβοπὰ υγοῖδί δυΐ ὃ 1 
φυτίοϊκ. --- ὅπως ποτέ. 5. δ 1 
2ι τίσι ποτέ. --Αϑηναῖοι νὶς 
ἃ 1. -- περὶ ϑεούς, οἢπε Αἱς- 
{Ππ||, νὶο ὃ 19. -- μὴ σωφρονεῖν 
βίαι οὐ, ἀθΉ] 1. πδοῖ οὐμεαι ἢ 
ἰο Ὰ Ἰνεὶ ὑποπτεύει» παν. Ἱ, 
8, ἐδητ Ὁ. καὶ 180, 4,.Α. 2. πτολλλρνι 
ἀσεβὲς.«οὐδὲν..«οὔτ᾽ εἰπόν- 
τα οὔτε πράξαντα, Δυβεϊηδη- 
ἀογ!οβαηρ. ἀο5. Βορυ 5. περὶ ϑεοὺς 
σωφρονεῖν: ἐσ, ἃ τ (ἄοον ΡΘΕ) ἴῃ 
Βεχιθναηρ αυ ἀϊὸ αδίῖον 

αἰ οἢ ἐδ α. 5... ὕθεν ἀδη Ππίον- 
βοῃϊοά χν βοῖθη περί τορος υπὰ 
περί τινὰ 5. τ. 08, 81, 1 υπὰ 
99, 4. -- λέγοντα χαὶ πράτ- 
τονταὰ ΞΞ ὃς ἀεὶ ἔλεγε χαὶ 
ἔπραττε. --- οἱα Δ δ ησὶο νοη ἄθῃ 
Ραμ ζιρίθη λέγων χ. πρ. 8. ὃ 10. 

Ὡ. Ἰημα}: δοκτγαίθβ νϑυ[ γί ἀϊδ 
Ταφεπὰ εἰς ί. 

1. ΤΠ} 5 ὃ 11: δοκτιαίθβ δὺ- 
"πῃ πίς ἀἶὸ Τρ! σε Ζὰ δἰ δὴ Τὰ- 
σοπάθη ὑπὰ σἷπρ πο ἀδτὶῃ πιϊΐ 
ἄδθ Ὀοβίθη Βοιβρίοῖο νόσϑῃ, βουὶδ 
6 ἰἤπϑη ἀὰοἢ Αοιίαπο νὸν ἄθη 8- 
βοίζοῃ ππὰ ΑΡβοῦθα σόρσϑὴ Ἰοὰς 6- 
να! Ππὰϊ οἰηΠδίβίο. τὸ πει- 
σθϑῆναι, πᾶμῃ!. τοῖς λόγοις τῶν 
γραψαμένων. ὙΕΙ͂, ᾿ ἢ, ἀθεθθονν 
δ΄, ἀδν, ψῖε 1, 2, 64. 4, 11. ΠῚ, 
ὃ, 15... τοῖς εἰρημένοις, ἵπὶ 
γουίβ θη Καρίιοὶ. -- πρῶ τον μὲν 
πετᾶ; ὉΝπῈ δέ, βου ἔπειτα, 
80] του νὰν τῷ τ οἵϊ νῖὲ Ἢ 
4551: 9. ΠΙ᾿ 9. - πώνυ 
μιχρ ἐν ἦα ὃ ΜΙδοὴ βοιι σι 8ο- 
Κυϑίθβ βοῖῃ σηζοβ Βοβ ἰζίαπιὶ ΘΟ ΚΟ. 

τ 
ῳ 9. 
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᾿ .ἤ , 3 -» - ΕἸ ἄγ," 

κεχτημένος πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν ἀρχοῦντα. στῶς οὐν, αὐτὸς 2 
ΕῚ ἫΝ Υ νι ΟΕ: τ αἷς , 
ὧν τοιοῦτος, αἀλλους ἂν ἢ ἀσεβεῖς ἢ παρανόμους 

ΡΝ λ ̓ 
ῃ λίχνους 

3 ΝῚ τ-- ΡΒ} , ᾿ ΡΞ Ἁ ,᾿ 

ἢ ἀφροδισίων ἀχρατεῖς ἢ πρὸς τὸ “τονεῖν μαλαχοὺς ἐτπτοί- 
, ᾿ , . 2 - , 

ησεν; ἀλλ᾽ ἔπαυσε μὲν τούτων πολλούς, ἀρετῆς ποιήσας 
᾿ , » ξ' Ἧ 1 δὴ 

ἐπειϑυμεῖν καὶ ἐλπίδας παρασχών, αν ἑαυτῶν ἐπιμελῶν- 
ται, καλοὺς χἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι. 

, η , 

ὑπέσχετο διδάσχαλος εἶναι τούτου, 

, 2 ΄ 

χαίτοι γε οὐδεττώστοτε 
τι “Ἵ" - Ἁ 

ἀλλὰ τῷ φανερὸς 
3 - 9. 3 ’ὔ 2 , Ἁ ΄ 

εἶναι τοιοῦτος ὧν ἐλπίζειν ἐποίει τοὺς συνδιατρίβοντας 

ἑαυτῷ μιμουμένους ἐχεῖνον τοιούτους γενήσεσϑαι. ἀλλὰ 
Ἁ - ΄ 3 ,ὕ ) 2 »ἢ ΄, ᾿᾽ 3 

μὴν χαὶ τοῦ σώματος αὑτὸς τὲ οὐχ ἠμέλει τούς τ ἀμε- 
-» ΒΡ] ΄ 

λοῦντας οὐχ ἕπήκνει. 
᾿ " ΕῚ ς , ς 

τὸ μὲν οὖν ὑπερεσϑίοντα υττερ- 

πονεῖν ἀπεδοχίμαζε, τὸ δὲ ὅσα ὑδέως ἡ ψυχὴ δέχεται, 
ταῦτα ἱχανῶς ἐχπτονεῖν ἐδοχίμαζε" 

’ὔ Ἁ Ἁ Ρ" 

ταύτην γὰρ τὴν ἕξιν 
ὑγιεινήν τὲ ἱχανῶς εἶναι χαὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἐπιμέλειαν 

2. πῶς... ἂν... ἐποίησεν, 
να δία ο᾽... ὩΔΟὮ 6 Κδη- 
πΠΕη -- ἀλλ᾽, γ᾽ ΘΙ 6 ἢ τ, ἀλλά 
σεθέ ̓ῃ ἀϊοβο Βράδαίαπο θοῦ πδοῖ 
ποραίίνοη δίΖζοη, Ζὰ ἀθπθη ἀϊθ νογϑη- 
βειθπάς Εγαρε ἄοπι Θίππο πϑοὶὶ 86- 
Ἰιὄτίο, --- ἄ ν, ἴοι βοὶ θη μοὶ Χϑη. τεὲ 
ἐάν. Ὀῖδ Κοπϑίγυκιίοῃ ἀδ58 γοτγάοι- 
βαίζθβ δ] εἶδέ (πο ἔπαυσε) νἷδ ἴῃ 
ἀδν Οτ, τϑοία: ἂν... ἐπιμελῶνται, 
χαλοὶ .. ἔσονται. 

9. ζαίτοι γε.-. ὑπέσχετο 
βίθμιι ἀπ) νου που σθμθηάθη ἔπαυσε 
μέν δηίρεσοϑη. 8. 1], 1, 9 χὰ τοίνυν. 
σεν δ} 1ο τἱγὰ γέ νοῦ χαίτοι 
ἀυγοῖ οἴη οὐδὺ τηθῆγογο Του γί ου 
δοίτοηηΐ, νἱς ΙΥ͂, 7, 5; 8, 2; 806. 
6 Πἶδγ, 80 ᾿Υ͂, 2, 1. --- διδά- 
σκαλος. γε!. Ῥίαι. ΑΡοΪ. 38, Α. 
οὃς (Ἀλκιβιάδην χαὶ Κριτίαν) οἱ 
διαβάλλοντές μέ φασιν ἐμοὺς μα- 
ϑητὰς εἶναι. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος 
μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην. 
ἕά; πὰ Ρ]δίοη βργθοιθη ἢἶθ ν 
ΒΟΒα!οτη ἀθ5 ὅοκι, ἢ ἴοι νοὴ 
ἵππὶ ΒΘ ΘΙ γθη ἰάβϑθη, ννογάθη σὺν- 
ὄντες, συνδιατρίβοντες, συνου- 
σιασταί, ἑταῖροι, ὁμιληταί, φίλοι, 
γνώριμοι, ἐπιτήδειοι τοῦ Σωχρά- 
τοὺς σοηδηηί. Αὐοῇ Ὠϊογὶπ υπίοτ- 
ΒΟ! 6 ἃ δὲ βίοι σοῦ ἄδη ϑορ,ι βίη, 

Χοπορίιου, Μοπογα ὉΠ 5, ὃ, Αὐῇ. 

ἀϊθ βίοι νοὴ ἰἤγθη δοϊιϊθγη θ6Ζαὶι- 
Ἰδη Ἰϊοίβθη, ΥρΙ. 8 θαυ ς τούτου 
πᾶ]. τοῦ χαλ. χαγ. ἔσεσϑαι. --- 
μιμουμένους, ἐπιϊέαπ ἀο. -- 
ἐκεῖνον, ΚεᾶΓσοῦ αἋἷβ αὐτόν. 
ἐχεῖνος βιθμὶ σόγη, θη ἀϊο Ῥργβοῃ 
ἄστοι αὐτοῦ οάδτ ἑαυτοῦ Βογοῖ (5 
Βεζοϊομπεί ἰβί. ΗΞΕ]]. 1,6, 14: οὐχ 
ἔφη ξαυ τοῦ γε ἄρχοντος οὐδένα 
“Ἑλλήνων εἰς τὸ ἐκείνου δυνα- 
τὸν ἀνδραποδισϑῆναι. Κυτορ. ΕΝ, 
5, 20: γνώσεται, ὅτι οὐ γὺν 
ἔρημος γίγνεται, ἡνίχα οἱ φίλοι 
αὐτοῦ τοὺς ἐχείνου ἐμϑροὺς 
ἀπολλύουσι. Κα!. σὰ ΗΞ6]]. 1᾿ 1.21. 
ΥἹ, 4, 25. 
᾿, ἀλλὰ μήν νὶε 1, 1, 6. -- 

οὐχ ἐπήνει ἵπιργοναναί. Υ 6]. 1], 
θ, 36. ΔΠΔ}. Υ͂Ι, θ, 14: ὅτι δέξιπ: 
πον μὲν οὐκ ἐπαιν ̓Οἷη, εἰ ταῦτα 
πεποιηκὼς εἴη. ἘΞ ΤΕΣ τ 4. Ψὶδ 
Ι, 1, 14. --- μὲν οὖν, 4150 ΖΔΓ, --- 
ὑπερεσϑίοντα ον Βοβοηάεις 
[1] ἀϊο ΒΡγΙ ΟΠ νυν ὄγ 161} σον ογάθηδ 
Οεἰγα (5: 6 κεῖ: ἀθγ Αἰμ]θίθη. -ττ νυ χ ἢ, 
ὙΥ6 αγιγγειέα, πο 5] θη στὸπὶ θι- 
Ἰδησθὴ δῖ ᾿δ᾽ Ὀοἤ θη (ἀδπὔββθη, 
»Βοβυπάθν ΑΡΡΕΙΪ “1, ὃ, 14. Κυτορ. 
ΥῊΙ, 1, 4: τῷ δὲ γῇ ψυχὴ σῖτον μὲν 
οὐ προσίετο. ΥἹ, 2,28. -- χα νῶς, 
ἀδπὶ Αὐ͵οκιὶν Ὡδο σοβίο!! . 80. πιὶΐ 

ΕΙ 
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2 3 3 ᾿ 

ἀλλ᾽ οὐ μὴν ϑρυτπιτιχός γε οὐδὲ 
2 χ Ω Υ̓ 5. ΄ " Ω9 ς , ν, - 
ἀλαζονιχὸς ἣν οὔτ᾽ ἀμπεχόνῃ οὔϑ᾽ ὑποδέσει οὔτε τῇ 
2 , Ε 3 ᾿ 2.92 , 

αλλῃ διαίτη" οὐ μὴν οὐδ ἐρασιχρημάτους γε τοὺς συν- 
ὄντας ἑποίει" τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐπιϑυμιῶν ἔπαυε; 

" - -" 3 ΄ ΄ 

τοὺς δὲ ἑαυτοῦ ἑἐπιϑυμοῦντας οὐχ ἐπράττετο χρήματα. 
΄ 2 2 ΄, ΄ ΄ὔ δ) λίσω 

τούτου ὃ ἀπεχόμενος ἐνόμιζεν ἐλευϑερίας ἐτειμελεῖσϑαι" 
ν ΄ - ὴὕὔ͵ " 2 Χ 

τοὺς δὲ λαμβάνοντας τῆς ὁμιλίας μισϑὸν ἀνδραττοδιστὰς 
- ᾿» ΄ Ἀν.9 ἘΞ. 2 -- Ὥς , 

ἑαυτῶν ἀπεχάλει διὰ τὸ ἀναγχαῖον αὑτοῖς εἶναι διαλέγε- 
Ὁ.) τ ὄν "» ,ὔ ᾽, .-.- 

σϑαι τταρ᾽ ὧν λάβοιεν τὸν μισϑόν. ἐθαύμαζε δ᾽, εἴ τις 
ἘΝ χ ΄ 2 , ΄ ἣς ᾿ 

ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο χαὶ μὴ νομέ- 
Ἁ , ᾽ὔ ῃ 2 ΄ 

ζοι τὸ μέγιστον χέρδος ἕξειν φίλον ἀγαϑὸν χτησάμενος 
δ, “ὡ ἣ ς Ω ΄ ας 2 . - κ᾿ 

αλλὰ φοβοῖτο, μὴ ὃ γενόμενος χαλὸς χαγαϑὸς τῷ τὰ 
, 7 ΄, ᾿ Ν , ΄ - 

μέγιστα εὑεργετήσαντι μὴ τὴν μεγίστην χαριν ἕξοι" Σω- 
,ὔ 3 κ ΄ -» 3 

χράτης δὲ ἑπτηγγείλατο μὲν οὐδενὶ στώπτοτε τοιοῦτον οὐ- 
δέν, ἐγχιίστευε δὲ τῶν ξυνόντων ἑαυτῷ τοὺς ἀπιοδεξαμένους 
[4 9 ᾿, -- ν ΄ ᾿ ττ' 

ἄτερ αὐτὸς ἐδοχίμαζεν εἰς τὸν πάντα βίον ἑαυτῷ τὲ χαὶ 
2 , , 3 κ ΕΥ » 53 ΒΕ} Ὁ 

ἀλλήλοις φίλους ἀγαϑοὺς ἔσεσϑαι. πῶς οὖν ἂν ὁ τοι- 

». 

800}} αἴθ οἰ πχὶρ πὰ 8]]εῖῃ νοη ἰἢ πὶ 
Ὑδοῃρογαΐθηθ Τιοἰἀδηβομαῖε ἴῃ Ζὰ 
Βόγθη ὉΒη6 ἀεἸἀδυν πὰ (αΠΠΡ νι). 
-- τοὺς. ἐπράττετο... χρή- 
ματα. Κὺ, 40, 158. Απεὶι ἀϊδ8 ἰβὲ 
σορϑη αἷς Βορῃϊβίθη σϑγϊομ ει, Υ 6]. 

Νδοπάγαοκ. Ὀοβοημάθι παντελῶς 
ΠΕ] ΠῚ ἀν ν9 4. αν 18: 9, Ὁ. 
Ἄρδϑι 10. 1. γοπαί. 4, 1. πάνυ 
πηΐίθη 1], ὅ, 20 . ἃ. 

5. ἀλλ᾽ οὐ μήν: ἄσοι {τ δὺ 
αἴθ ϑόοῦρα ὑπὶ ἀθπη [,61} πἰοθί 850 
νγοῖξ, ἀαίβ ἐγ... -- ἀλαζονικός. ἃ θ0. 
ΟἸἰδηζεπᾶθ απᾶ Δα ΓΑ] ὁπ δ ΚΙοϊάσηρ 0. ἀνδραποδιστὰς ξαυτῶν 
Ῥῇερίοῃ ἀϊε Βορ ιήδβίθη 2 ἔγᾶρθῃ. ---Ἕὠ ΥΒΊ]. 1, ὅ, 6. -- δεαλ ἐγεσϑαι, 
ἀμπεχόνῃ. ὑπο δέσει. Ῥατοῖὶ ἐοὐήκι τούτοις. 
ἀἴεβο ζυνοὶ δγ τί υνῖγὰ διοὴ βοηϑί ρον . μὴ τὴν μεγίστην 
αἷς σδηζο ΚΙ οἰἀππρ; ΒοζΖοϊομηθί, ΡἸΑί. χκάρ ἕξοι. 6 ρον δμη!οιια 
ΗἰρρΡ.. ηδὶ. 291. Α: σοὶ μὲν γὰρ 6β6] ψειϊδηρί μὴ οὐ. Ῥῖε χυνεῖϊΐα 

οὐχ ἂν πρέποι τοιούτων ὀνομά- Νερδίίοη ἰδὲ που (488 50] εκ ϊν 6) 

των ἀναπίμπλασϑαι, χαλῶς μὲν 
οὑτωσὶ ἀμπεχομένῳ, καλῶς δὲ 
ὑποδεδεμένῳ. --- οὐ μὴν οὐδ᾽, 
ας ἢ... φιεΐάοηι. --- ἐπιϑυμιῶν 
. ἐπιϑυμοῦντας, Ῥδγοῃοπηϑβῖθ. 
τ τῶν ἄλλων ἐ. ἔπαυ σὲ 
οὐ θοίγοϊία δἷθ ηἰομέ πὸν νοη ἄθῃ 
βοηϑίϊβοη (δυΐβοῦ ἄοὺ ΠΡΟ) 
ἄθη Μοπβοῖθη δηϊδίςοπάθη 1 οἰάθη- 
βομαίίοη, Ζὰ ἄογθη Βοίτοἀϊραηρ πηδὴ 
(εϊὰ Ὀτδαομί, βοηάογη εἴτ οάϊσίς 

μή, υὑπᾷ φυνᾶγ νῸΓ τὴ» μεγίστην 
ΘΘΒίο ἢ}, ἀπὶ, ννῖθ 65 βομοὶηΐ, ἀΐθβοβ 
Αἰ νυΐ 415. ἀδβ ψν οβοη Ποῖ Νο- 
πιδηί ἴῃ ἀθπι α ὁ ἀ ἃ ἢ Κι ο ὴ ἀ65 [ἄτοιι- 
ἰοπάθη 0) (5. πογνουίγείθη Ζὰ 
Ἰαββθῆὴ: 8 ςγ"»αξίαηι, “πα ἸΟῊ 
οοδοὲ πιαασῖηια, τοροηπαοτοὲ. 
μὴ «μή βίαι μὴ οὐ πὺγ ποοῖι Τα. 
Πν δ 8. 

8. τοιοῦτον οὐδέν, πίοι 
ἀδγ Ατί υνῖο ἀϊοὸ ἀρετή ζὰ 16 }}ν 6 ῃ. 
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οὗτος ἀνὴρ διαφϑείροι τοὺς νέους; εἰ μὴ ἄρα ἡ τῆς ἀρε- 
τῆς ἐπιμέλεια διαφϑορά ἐστιν. 

᾿Αλλὰ νὴ Δία, 

τῶν χαϑεστώτων νόμων τοὺς συνόντας λέγων, ὡς μῶρον 
εἴη τοὺς μὲν τῆς πόλεως ἄρχοντας ἀπὸ χυάμου χαϑι- 

στάναι, χυβερνήτῃ δὲ μηδένα ϑέλειν χρῆσϑαι χυαμευτῷ 
μηδὲ τέχτονε μηδ᾽ αὐλητῇ μηδ᾽ ἐπ᾿ ἄλλα τοιαῦτα, ἃ 
σπεολλῷ ἐλάττονας βλάβας ἁμαρτανόμενα τοιεῖ τῶν σιερὶ 
τὴν ττόλιν ἁμαρτανομένων" τοὺς δὲ τοιούτους λόγους ἐταί- 

ρειν ἔφη τοὺς νέους χαταφρονεῖν τῆς καϑεστώσης ττολι- 
τείας χαὶ τιοιεῖν βιαίους. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι τοὺς φρόνησιν 

ἀσχοῦντας χαὶ νομίζοντας ἱχανοὺς ἔσεσϑαι τὰ συμφέροντα 

διδάσχειν τοὺς τιολίτας ἥχιστα γίγνεσθαι βιαίους, εἰδό- 
τας, ὅτι τῇ μὲν βίᾳ τιρόσεισιν ἔχϑραι χαὶ χίνδυνοι. διὰ 
δὲ τοῦ τιείϑειν ἀχινδύνως τε χαὶ μετὰ φιλίας ταὐτὰ γί- 
γνεται. οἱ μὲν γὰρ βιασϑέντες ὡς ἀφαιρεϑέντες μισοῦ- 
σιν, οἱ δὲ πιεισϑέντες ὡς χεχαρισμένοι φιλοῦσιν. οὔχουν 
τῶν φρόνησιν ἀσχούντων τὸ βιάζεσθαι. ἀλλὰ τῶν ἰσχὺν 
ἄνευ γνώμης ἐχόντων τὸ τοιαῦτα πράττειν ἐστίν. ἀλλὰ 

ν᾿ κ᾿ , (ε Ἀ ( ΕἸ ᾿ - ν », 3 ΒΡ) 

μὴν χαὶ συμμάχων ὁ μὲν βιάζεσϑαι τολμῶν δέοιτ ἂν 
Ψ 3 , ς ᾿ ν ᾽, ΨΥ ΝΣ “ “ κ᾿ Ε 

οὐχ ὀλίγων, ὁ δὲ σιείϑειν δυνάμενος οὐδενός" χαὶ γὰρ 

γα πἰοξί εἰ μὴ ἄρα, 
οίννἃ, πίδὲ «ἴον. 

9) ὁ κατήγορος. 8. ἃ. Εἴη]. ὃ 4. 
ἴῃ ἀθγ ὁγ. γϑοία ἀΐθ 86|- 

(θη 6 γ δον δι !απρ; ἜΡθη80 Ι], 1, 
18 υ. ἃ. ; ΒεννμὨ] Ποῖ ἐ ἔφη ὃ κατή- 
γορος νὸ 8 12. ---ὀπερορᾶν. 
τῶν.-νόμων, ἃπάοιβ Κοηϑβίτ, 1, 3, 
4, 4, 10. τ. 41, 25 ἃ. ἀηπ). 1. 
ἀπὸ κυάμου, τὰϊ{{61581 Β, Βρὶ 
ἀου 8} ἀον Βοδιηίθη σὰ Ὁ 76 ἀθι νν 8}}- 
Ὀογθοϊεσίς Βᾶγρον ἄρον Ἰοάθῃ νοῃ 
ἄδπθη, ἀΐϊθ αἷβ Βθυγοεθον ἴῃτο Νὰ- 
τ6 ῃ οἰησοροθ θη Ὠαίίθη οὐδγ ἴῃ Ὑου- 
ΒΟΏ σ᾽ σΘ Υδ ον νυν ογάθη νυν ϑγθη, ἀυγο 
εἴης ννοἰἴβ8. οὐδ βο νναῦζα ΒΟΙΠΟ 
β6ῖπ6 ΒΕ[Π|πΠ}6 ἃ). ὈΆΠον χυαμευτός 
ΞΞ χλὴ ὠτὸς οὐδεν αἱρετός. --- μὴ δ᾽ 
ἐπ᾿ ἄλλα τοιαῦτα, πᾷπϊοῃ 
κυαμευτῷ τινι χρῆσϑαι. Ὦξιῃ Υ οΥ- 

ποιρομῃθηάθη ννὕγὰθ ΒΘηΔΌΘΓ δηΐ- 
ΒΡΓΘΟΠΘὴ μηδ᾽ ἄλλῳ τινὲ ἐπὲ τοιαῦ- 
τα. -- α.. ἁμαρτανόμενα, 
νὰ. ΘΠ 68 νΘΥ ΓΘ} νψἱγὰ. 

10. θοὴ δοῦν υνῖ, ἀαΐβ δοκτι, ἀϊα 
Αομίυησ νοῦ ἄθη Ὀδβίθμθπάθη ἃε6- 
βϑίζθη βϑϊοοκοῦί ἢὰΡὲ, Κἂπη Χρηῃ. 
πἰοἢέ δηι κι [6 η, ἀθβἢ}} νογαυϊοκί 
οΥ ἵπῃ πὴ ἀθπὶ ἀηάθγθη δουνναγίς 
ποιεῖν βιατανος Κυϊεἰϊβίοεὶ μαΐ ότι, 
βίαι! οἶνα ΕἸ ητΙ Ομ π 6 ἢ, 806. ΖῈ 56- 
ν᾿ ἰβαιηθῖ Αἰ Γοίθη ρορθη ἀϊθ86}- 
θη Κοπηΐθ βοῖπο Και πἰοε Γἄγθη. 

ὡς χεχαρισμένοι, ἑα"- 
φιαγὲ ὑοποίοϊο αὐἤοοίϊ. 
φρόνησις, ρν»μαθηξία ἰδὲ ἐἰομ  Ζὰ 
γ ΘΓ ΘΟ ΒΘ] τηϊΐ ἀδὺ ἀπάδγθη νυ οὶ ῦ 
υηΐθη βϑηδηηίθη Καγάϊπα! υσοηὰ ἀδγ 
οὐπ  ὈσΌνΙς Ὁ6}' Θοιγαίτα ν᾿ ̓Ν 

. ἀλλὰ μήν, νὶε 1, 
ΔῈ 

ὃ χατήγορος ἔφη, ὑπερορᾶν ἐτιοίει 9 

10 

1 



12 

18 

82 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

΄ ς ΣΉ ΟΝ ΄ ΄ κ ΄ ᾿ τ 

μόνος ἡγοῖτ᾽ ἂν δύνασϑαι πείϑειν. χαὶ φονεύειν δὲ τοῖς 
“ ͵΄ Ξ , ᾿ 2 Ξς ΄ ΄ 

τοιούτοις ἥκιστα συμβαίνει" τίς γὰρ ἀποχτεῖναί τινα βού- 
νι Ἔ νι τε ᾿ τω 

λοιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ ζῶντι πειϑομένῳ χρῆσϑαι; 
2 ΑΙ 5: ς ͵ . " ς ι 
“αλλ, ἔφη γε ὃ κατήγορος, Σωχράτει ομιλητὰ γενο- 

΄ Ὁ ΄ 3 ΄ πΞ Χ ᾿ ΄ 
μένω Κριτίας τε χαὶ Αλχιβιάδης πλεῖστα χαχὰ τὴν πό- 

, ᾿ κ » ΚΝ τὰς ΑΝ Ν 

λιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ δλιγαρχίᾳ 
πάντων γχλετιτίστατός τε χαὶ βιαιότατος χαὶ φονιχώτατος 

ἐγέ ᾿Αλκιβιάδης δὲ αὐ τῶν ἐν τῇ δημοχρατίᾳ ττάντων ἐγένετο, “λκιβιάδης δὲ αὖ ν τῇ δημοχρατίᾳ τιν 
2 [9 Χ 

ἀχρατέστατός τὲ χαὶ ὑβριστότατος χαὶ βιαιότατος. 
9} ΄ , 

δ᾽, εἰ μέν τι χαχὸν ἐχείνω τὴν πόλιν ἐπτοιησάτην, 

καὶ... δέ. 5. τὰ 1, 1, 8. --- συκμ- 
αίνει, 65 θεσαρποί. 
12. ΤηΠ4}0 "158 ὃ 48.  δἐηπ ΑἰΚΙ- 

Ῥῖδάθϑ ἀαπὰ Κυιίία ρον ἄθη δίδαί 
νἱ6] ΤὉηράοῖκ Ὀγδομίθη, 580 νυἱγὰ ἀδ5 
τέ Τπγθοιί ἄθπη 5όκγ, σὰ 1,85. 
δοϊορί, 816. ννυγτάθῃ ν᾽] πη ῃγ νῸἢ 
ἤδυβο 8.8 γῸῃ πηδίβ] οβοπὶ ΕΓ ΟΙΖ 
ἀπά νοη Ποιγβοῃβασμί σοί θη ἀπά 
ΒΘ θη. ἴῃ Β0Κγ, πὰ ἄθη Μαπῃ, 
νῸΠ ἄθπι δἰ ἀἴἰθ Κυηϑί ἀν {Π}Ὀ6γ- 
τράμπηρ ἰογπθη Κοπηίθη, ππὶ ἀστοὶ 
δα ἄδθη σον ἀπβομίοπ Εἰπῆ αΓ5 ἴπὶ 
δίαδίθ χὰ σον ίηπθη. ἢ δβ δἷθ ΔΌΘΓ 
πἰομί ἀὰ8 [ρθη τππηά αἷς Τυροηά 
ἀθ5 Μίδηηθβ δῆζορ, ἀδθ ᾿ᾶθ 6 η 516 
'ἴπ ἄογ Βοϊρο σοζοῖρί. Αἢ Ετιηδὶν- 
παησοη Ζὰπὶ (ἀαίοπ Πᾶί 65 δοκγαίθβ 
δῦοῖ οὶ ᾿ππϑη ηἴολ ΓΘ] ἢ ἰάββθη, 
80 νγνῖδ ἴἤπθη ΔΌΟΪ. βίη ἢ  θθη 815 
Μαυβίον ἀϊοποη Κοππίο, πὰ 50 ἰδησο 
βῖ6. πηϊί ᾿ππὰ αἱηρίηρθη, πἰ ! 6 η 516 
ΔΈΟΙ. νυ ΓΚ] Μαί5. Πὰ ἅν ἀἷδ 
Τυροηά ροῦθέ ϑοῖη υν1}}, γθηη δῖ 
πἰομί νου !ογοη ρ ἤθη 50}], 50 πηΐον- 
Ἰαρθῃ 76 πὸ ποι ἱπγοῦ θα] ἀϊσοη Τγθη- 
παηρ νοῦ ϑοκγαίθθ ΔΙ γῃδηὰ δ οι- 
ΒΘ Πα ηροη ἀπὰ ννυγάθη οἷπο Βοαίο 
ἴπγον Γιοἰ ἀθηϑο!ιαοη, [ἂν Καπῃ 
ΒΟΚΙ, ΠῚ 80. ὙγΘηἶΪσ 6. νογδηίννουί- 
Ἰιον ροπλδο!ί ννουάθη, 418. ΘΓ 6 8. 
᾿ογθοη Ταάοὶ πἰοιέ σοβραγί Πδί, 
ὙΥΘΠΠ ΟἿ 56 οὐννἂβ ἔην ἁγαϊσοϑ ἐπ πὶ 
ἢ, 80. ἀδίβ. δ΄ 8ῖ0}}). ἀδάσγο!. πὰ- 
τὰθη ἢ ἀδ5. Κυϊ(ἰὰ5 Ηαΐβ, υνῖο δὲ 
65 βρᾶογ οι θά θη 801} 6, ἰπ Ἰνοϊιοπὶ 
ἀταάο ζυζοῦ. 80 (οἹσίθῃ 56. 4130 

ΟἹ Ἂ 

δγα 
Ψ 

ουΐ 

βρᾶϊζοι, 8ἃ[5 δῖ6 ἄθῃ 50Κτγ. νϑυ!!δίβθῃ, 
ΠῸΡ ἰἤγῸΓ εἰροηβίθη Ναίυῦ πὰ 
ννηάίθη ἴον ἀθγ ΟΠ Κ Ζὰ, δῖ 
ψγΘΙοῃ 6. θοϊάθ, πϑιῃθηί! οἷ ΑἸΚΙΡΙΑ- 
465, βομοη {νὰ ἰἢν σαηΖο5 ϑίγο θη 
σοι ομίοί Παίίοη, νυ ῃγοπά νὶθ]8 8η- 
ἄοτο ἔγουηάδ ἀ65 Βόκτγ. ἀεν Τυροπά, 
ἄϊδ δῖα ἴῃ βοίποιι [Ππρᾶπρο σου οη- 
πη πὰ Δδυβροθι] οί ᾿ιαίϊίοπ, ἰἢτ 
Β8η 768 Πϑθοῃ Ἰϊπάπιγοῖι ἰγϑὰ ὈΙΊΘθ η. 
- ἔφη, 5ίατκ Βοίοηϊ, ννῖθ γε 8ῃ- 
χοϊρί, --- Κτὶί. υπὰ ΑἸΚ. εἰπὰ Ζα- 
ΒΔ ΠῚ ησοβίο! !, νοὶ] οϊάθ πὸὺτῦ 
ΠΔΟἢ ἸΒγοπιὶ Ροιϑομ! θη Ιηΐοι- 
6586. ΡΟ ΠΠΚ. {τἴθθοη. --- ἐν τῇ 
ὀλιγαρχίᾳ, ἵπὶ 1. 404 ν. Οἰτ, 
αἱ ἀἰο δῦ Τγγδηπθη, ἄθγθη Ηδυρὶ 
Κυιιϊαβ γὰγ, ἴῃ Αἰπθη ἢ Θγγβο θη, 
ΗΕ}]. 1], 8, 11 Π Αδβοίποβ ϑόσθῃ 
ΤΙΠλΆτΟΙΙ. Ρ..24, 88 βαρὶ ἀβεγίτγοϊ- 
Ρθεοπά: ἔπειτ᾽ ὑμεῖς, ω ἀιϑηναῖοι, 
Σωχράτη μὲν τὸν σοφιστὴν απε- 
χτείνατε, ὁτι καὶ ριτίαν ἐφάν ἢ 
πεπαιδευχώς, ἕνα τῶν τριά- 
χοντὰ τῶν τὸν δῆμον χαταλυσάν- 
των. --χλεπτίστατος. «βιαιό- 
τατος. 80 χρήματά τε χλέπτειν 
χαὶ βιάζε σϑαι ἀνθρώπους 15 Ζῖεὶ 
ἀδ5. Βίγοθθηβ. ἤδοῖ Βαγοι πὰ ἅπι- 
ἴοτῃ ἵπὶ ϑίδδίο 1, 6, 24. -- ἐν τῇ 
δημοχρατίᾳ βοι ἃ ἀδδ ρτὶ- 
ναΐο απὰ ὀΠοηίοἶνο Το θα ἀδθ5 ΑἸΚ. 
γνο ἤαθτο 421 δὴ ἰνἷὶβ Ζὶ βθῖποῦ 
Πὰοκκοῦν. σὰπὶ ἤρου ἴῃ ϑδπιῸ5 
411. 5. Ουτίϊας αν. αδβοῖ. ἢν 485 ἢ 
508 

1ϑί τὴν... δ ὀρθὴ συνουσίαν. 



ἈΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑᾺ 1, 2 59 

ἀπολογήσομαι" τὴν δὲ πρὸς Σωχράτην συνουσίαν αὐτοῖν 
(ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. 
τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω :τάντων ᾿΄ϑηναίων, βουλομένω 
τε πάντα δι᾿ ἑαυτῶν πράττεσϑαι καὶ τεάντων ὀνομαστο- 
τάτω γενέσθαι" ἤδεσαν δὲ Σωχράτην ἀττ᾽ ἐλαχίστων μὲν 
χρημάτων αὐταρχέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν 
ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι 
χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις, ὅπετως βούλοιτο. ταῦτα δὲ δρῶντε 
χαὶ ὄντε οἵω πιροείρησϑον, πότερόν τις αὐτὰ φΥ̓ τοῦ βίου 
τοῦ Σωκράτους ἐσειϑυμήσαντε χαὶ τῆς σωφροσύνης, ἣν 
ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέξασϑαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νομίσαντε, 
εἰ ὁμιλησαίτην ἐχείνῳ, γενέσϑαι ἂν ἱχανωτάτω λέγειν τὲ 
χαὶ πράττειν; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, ϑεοῦ διδόντος αὐ- 
τοῖν ἢ ζῆν ὅλον τὸν βίον ὥσπερ ζῶντα Σωχράτην ἑώρων, 
ἢ τεϑνάναι, ἑλέσϑαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεϑνάναι. δήλω δ᾽ 
ἐγενέσϑην ἐξ ὧν ἐπιραξάτην᾽ ὡς γὰρ τάχιστα χρείττονε 
τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσϑην εἶναι, εὐθὺς ἀπιοπτηδή-- 
σαντε Σωχράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτιχά, γνττερ ἕνεχα 
Σωκράτους ὠρεχϑήτην. 

Ἴσως οὖν εἴποι τις ἂν πρὸς ταῦτα, ὅτι ἐχρὴν τὸν 
Σωχράτην μὴ πρότερον τὰ πολιτιχὰ διδάσχειν τοὺς συν- 
ὄντας ἢ σωφρονεῖν. ἐγὼ δὲ πρὸς τοῦτο μὲν οὐχ ἀντι- 
λέγω" πάντας δὲ τοὺς διδάσκοντας δρῶ αὑτοὺς δειχνύν- 

ἄδθν Απεχὶραίοη 5, Ζὰ 1, 4, 18; νᾳ]. 
Ἐν. 10. 9, 29: ,ΠΊΘβΘη 06 νν ΊΒ86 
Ὑνἷγ πἰοἢ!, νοὴ ννΔΠΠΘη [᾿ ἰβί. " 

14. ἐγενέσθην, μέν εἰποῖ- 
56 118 ψγῶγθη, -- γὰρ δή, »(δηπ 
ΒΘ ΚΑηΠ.Π 1011“ γοὴ οἰθ ον Δ ΒΘ ΘΠΊΔ0]ι- 
ἴεη 580}. --- ἤδεσαν δέ, π4 ε- 
Γουβοὶ (8 ννυϊβίρη 816. ΥοτΠοΥ 
ἐγενέσϑην. ϑορᾶγ ἴῃ ἀδιῃβθὶ θη 
ϑαΐίζε Ὑυθο βοὶ ΡΊαγα] πὰ Πυδ] 
οἴν ἴθ ἀδὺ δυ[[4]]οηἀβίθη ΔΝ εἶβθ. 
Υγ]. ἃ 10. 18. 88. 11,3, 18. ΗΔ]]δη. 
ΕΥ̓ Δ ΤΠ ΒΟΥ, 4 10: Κα; θ8,.3,1υ, 
2. 6, 8368. 

1ὅ. τῆς σωφροσύνης. 8. ἃ. 
ΕἸΗ]. ἃ 18. ---- Ζυπη ΩΝ γεῖ- 
βίᾷπἀηϊβ οὐρᾶηζε Ζυνίβοῃθη ἢ υπὰ 

νομίσαντε ἄξῃ ἀυθὶαἰϊνοη Κοη]. 
φῇ τις πάπποι αὐτὼ ὀρέξασϑαι 
τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ. 

10. ϑεοῦ διδόντος ΞξΞ ἤγρο- 
{Π6 0 ]|5 0 ΠῈγ γογάοιβαίζ ζὰ ἑλέσϑαι 
ἄν ,ν. ἴἤπθη . ἃ ἃ πὶ 8}5 ἀϊε Δ 8} 
8616“, Ραγί. [πηρί. --- ἀποπη- 
δήσαντε, βϑρΙδηρθβδθη βδἷῖ86 ἃὃ" 
απ αν. 

ι1.πρὸς τοῦτο μὲν οὐχ ἀν- 
τιλέγω, ἃ. ἢ. ἰοῖ Ὑν] ἀθγβργθοῖ 8 
ἀδπὶ Δἰομῖ, ἀαίβ ἀΐδβοβ ἀϊς ΡΗΪοΝὶ 
ἀφ ϑοκταίθβ νγᾶγ: ἰθὴ Ὀεμδυρίε 
ΔΡ6Ι, ἀδίβ δγ βοῖπο Εγειηάθ υἱγ- 
Ἰΐον χὰ Τυρσοπὰ Βἰπίθηγίο ἀυγοῇ 
Βεῖσρὶθὶ υπὰ μ εἀ6. Ὀὶε εἰροηί- 
Ἰοπς ΥΙἀ θυ! σαηρ ἀἴθβοβ Απκίαρο- 

ἐγενέσϑην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε 14 

1ὅ 

16 

11 
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δά ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

τας τὲ τοῖς μανϑάνουσιν, ἧπερ αὐτοὶ ττοιοῦσιν ἃ διδάσχκου- 
σι, καὶ τῷ λόγῳ προσβιβάζοντας. οἶδα δὲ χαὶ Σωχράτην 
δειχνύντα τοῖς ξυνοῦσιν ἑαυτὸν χαλὸν χἀγαϑὸν ὄντα καὶ 
διαλεγόμενον χαλ λιστα χερὶ ἀρετῆς χαὶ τῶν ἄλλων ἀνϑρω- 
σείνων. οἶδα δὲ χἀχείνω -σωφρονοῦντε, ἔστε Σωκράτει συνή- 
στην, οὐ φοβουμένω, μὴ ξημιοῖντο ἢ παίοιντο ὑπὸ Σωχρά- 
τους, ἀλλ᾽ οἰομένω τότε, χράτιστον εἶναι τοῦτο τιράττειν. 

Ἴσως οὐν εἴττοιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασχόντων φιλο- 
σοφεῖν, ὅτι οὐχ ἂν ποτε ὃ δίχαιος ἄδιχος γένοιτο, οὐδὲ 

ὃ σώφρων ὑβριστής, οὐδὲ ἄλλο οὐδέν, ὧν μάϑησίς ἐστιν, 

ὃ μαϑὼν ἀνεττιστήμων ἄν ποτε γένοιτο. ἐγὼ δὲ περὶ 
τούτων οὐχ οὕτω γιγνώσχω" ὁρῶ γάρ. ὥσπερ τὰ τοῦ σώ- 
ματος ἔργα τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσχοῦντας οὐ δυναμένους 
χοιεῖν, οὕτω χαὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τοὺς μὴ τὴν ψυχὴν 
ἀσχοῦντας οὐ δυναμένους" οὔτε γὰρ ἃ δεῖ πράττειν. οὔτε 
ὧν δεῖ ἀτπιέχεσϑαι δύνανται. διὸ χαὶ τοὺς υἱεῖς οἱ τεατέ- 

ρὲς, χἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνϑρώ- 
πων εἴργουσιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσχησιν 
οὖσαν τῆς ἀρετῆς, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν χατάλυσιν. μαρ- 
τυρεῖ δὲ χαὶ τῶν ποιητῶν ὃ τὲ λέγων" 
Ἐσϑλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾽ ἐσϑλὰ διδάξεαι" 

συμμίσγης, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 
καὶ ὃ λέγων" 

»ι ν ν 
ἣν δὲ χαχοῖσι 

Ῥυπ]κίο5 [οἹ οί ΠΡ Γ ουβ ΤΥ, 3, 1{Π|, νγὸ 
Βοζοῖρί υνἱγὰ, ἀδίβ δοκγαίθβ "τη 6 
οἰϑί, οἷπθ 8. {{Π|᾿ πὸ αταηάϊαρσο δη- 
βίγ ί6, δι6 δ΄ ζὰν Βεοίθ σαηρ 8η 
ἀἐγ δίδαίβνογυν απο τοί, --- Βο- 
ἸΠο, τς ἀϊς Ομ  ἀϑιβο!ο ΘΠ] υπρ᾽ δει- 
κνύντας.. . ἥπερ αὐτοὶ ποιοῦσιν 
ες τῷ λόγῳ προσβιβάζοντας. -Ξ- 
προσβι βάζοντας. )ᾶζα ᾿ϑί 818 
ΟΡ Κι Ζὰ ἀδῆκοη αὐτούς, πϑιη! οι 
τοὺς μανϑάνοντας. ΥΕ]. Αδϑβοβμίη. 
Π|, 98: τῷ λόγῳ προσβιβάζων 
ὑμᾶς υπά΄ οἸηὸ λόγῳ Αὐιβίοριι. 
Βιι. 86: εὐ προσβιβάζεις με. 
. 18, συνηήστην. -ζημιοῖντο. 
ὕᾳ5Ὅὲγ ἄδθη ΤΑΔΕ ἄθγ Ναπιοιὶ 8. 
σὰ ὃ 14. 

19. τῶν φασχόντων φιλο- 

σοφεῖν Β6ιιὲ δι ἀΐὸ ϑορ ιδίδη ; 
ἀϊδς ϑορ  βεκ ἴῃγογ Βομδαρίαηρ ᾿ἰορὶ 
ἀατγίη, ἀδῖς ἀΐο Ιἀθε ἀθγ Τυρθηά δυΐ 
νν ἐγ ΚΠ ΟΠ ΔΙ Θηβο θη ἀρθογίγα θη υἱγὰ 
(8.085). ἄλλο οὐδέν «ἷῃ 
ἰγρεπὰ οἴπθηὶ ἃπάθγοῃ ϑιὔοκος. --- 
ὃ μμαϑών ἀδτ 68 (απ τοὶ ἀλλο) 
οἴ πὶ ἃ} ΒΘ  Ἰ ΘΛη [8 1. --- ὥσπερ 
ος ποιεῖν, πη οι δρῶ. Αἰ- 
(γα κίίοη ἀθὸβ Νεβθοπβαίζοβ ἴῃ ἀϊΐὸ 
Κοπβίγυκίϊοη ἀ65 Ηδιυρίβαίσοβ ἴ- 
Β6ΓΟ Ἀράοννοῖβο υνῦγάθ κὺρ: οηῖ- 
ΒΡΓΘΟΙΙΘΗ : ὥσπερ μὴ τὰ 
σώματα ἀσχοῦντες οὐ οἰδύνον, ται 
σοιεῖν. Ἐθδηβο ἃ 21. ἯΣ ἀδβ 
ἀθάδηκθῃβ νΕ]. Κγιορ. ΠῚ, 5, 15. 

20. ὡς .. οὐσαν. 8. 1. ἅ χὰ ὡς 
.. προσημαίνοντος. --ο Ἐσϑλῶν 
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αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαϑὸὺς τοτὲ μὲν χαχός, ἄλλοτε δ᾽ ἐσϑλός. 
χἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις" ὁρῶ γάρ, ὥσττερ τῶν ἐν μέ- 
τρῳ τιξτοιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπτιλανϑα- 
γομένους, οὕτω χαὶ τῶν διδασχαλιχῶν λόγων τοῖς ἀμε- 
λοῦσι λήϑην ἐγγιγνομένην. ὅταν δὲ τῶν νουϑετιχῶν 
λόγων ἐπιλάϑηταί τις, ἐπιλέλησται χαὶ ὧν ἡ ψυχὴ σπιά- 
σχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεϑύμει" τούτων δ᾽ ἐπιλαϑό- 
μενον οὐδὲν ϑαυμαστὸν καὶ τῆς σωφροσύνης ἐτιιλαϑέσϑαι. 
ὁρῶ δὲ χαὶ τοὺς εἰς φιλοττοσίαν προαχϑέντας χαὶ τοὺς 
εἰς ἔρωτας ἐγχυλισϑέντας ἧττον δυναμένους τῶν τε δεόν- 

των ἐπιιμελεῖσϑαι χαὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσθαι" ττολ- 
λοὶ γὰρ χαὶ χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν ἐρᾶν, 
ἐρασϑέντες οὐχέτι δύνανται" χαὶ τὰ χρήματα χαταναλώ- 
σαντο; ὧν τρόσϑεν ἀπείχοντο χερδῶν, αἰσχρὰ γομέζον-- 
τὲς εἶναι, τούτων οὐχ ἀπτέχονται. ττῶς οὖν οὐχ ἐνδέχεται 

. γόον, δειβε ἀθ8 ΤΠθορηΐβ 
(οἶπθ8 σι ῃποιηϊβοῆθη ὨΙΟὨίοιθ 88 
Μερδτὰ πὶ ὅ80 ν. 6Βγ.) 535..π|. 90 

᾿ αἷς Βοκγαίθβ 568 ἴθ Χϑη, ϑγηρ. 
Π, 4 δυΐ ἀϊο Εγαρθ, ὑγοῇ Γ τηδη αἷδ 
χαλοκὰ αϑία ἰοτπθ, 88 ἀπίνογί 
απὰ ἴῃ ΡΙαί. Μίξη. ῥ. 95, Ὦ. 415 Ζϑυρ- 
εἶθ [ἂν ἀἴδ ΠοΡηΡΑγκοὶ’ ἀδτ Τυρεηά 
δηῃτί, δου ὑγοὴ ἄδν [οἱροηάθ 
γογ5 πουγγί, ἰδέ ἀπο καπηΐί. Ααοῇ 
ΡΙαί, Ριοί. 844, ἢ υνἱγά οὺ δηρο- 
[γί ΖῸΓ Βερίδιίσυπρ ἀ68 ϑαίζεβ: 
τῷ μὲν γὰρ ἐσϑλῷ ἐγχωρεῖ χαχῷ 
γενέσϑαι, Μο Η. ϑᾶυρρε ΠΟΘ δορὶ. 
Απηί. 861: σοφόν τι τὸ μηχανὸεν 
τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων ποτὲ 
μὲν χαχόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾿ ἐσϑλὸν 
ἕρπει γΥΒ ΘΙ. Η 
21. χἀγὼ δέ. ὕθεν χαὲ .. δέ 

8. Ζὺὰ 1, 1, ὃ. -- ὁ φῶ υπὰ κὶ 3 
δρῶ δὲ καί. 58. τὰ !, " 
ἐπῶν ἰδι πἰομί ἀὐεεβαϑει ἢ βοη- 
ἄθγη οηΐθρυϊομί ἄθπὶ Γοἱσοηάθη λό- 
ων. διδασκαλικῶν, τιϊΐ 
Θζίθμαηρ δῖ διδάξεαι ἵπὶ Υ δγβ6 

ἀθ8 ΤΠοορηΐβ, υγοϊνγ Ἰδοῦ 6. 4185 
ἀἷο δδοῖι πᾶθπον θοΖοὶ μη, νου- 
ϑετιχῶν. --Οοπιλέλησται. ὧν 

. πάσχουσα. . ἐπεϑύμει, 

χονται. 

ἄἀθν ουϊηπονί δον δ} πἰοῃς πη 6 ἢν 
ἄον διιπηπηαηρ, ἀἰθ ἴῃ ἴππὶ ἀδ5 Ὑ6γ- 
ἰδῆφθη πᾶοῖὶ ἀν Τιιροπά ἐγνγθοκίε. 
ὧν Ξε τούτων, ἅ, ἰοἰσίοτοβ παϊί 
πάσχουσα δηρ᾽ Ζὰ γνεγθπάθη. 8.1, 
1,16 ἃ τοὺς εἰδότας. 

22. προαχϑέντας θεοζεϊομηεοί 
ἀὰ8 Ἰᾶῃε Ηϊποϊ ηϑί ἅγιηθη, νἀ γοπὰ 
παραχϑέντας πὺν ἀδ5 ΑΡν οἰοἤ θη 
ΨΟΠῚ το ίθῃ Νεσα δυδβάτγοκθρη 
νγῦγάο. --- ἔρωτα ς, Κοηκτγοί: 
Πῖ6 65} ἃ π ἀ 6]. ἧττον δυ- 
ναμένους, ἡ ἢ 415 [γ μιν, ἀἃ 
516 ἀ6πὶ Τταηκα ἀπά ἀδγ [4606 πο 
ηἰος ΘΡροθθη ὙγΆΓΘη, --- χερδῶν, 
δῖ ἀον πη σοῦ ομίείς ΤἬδε Κοϊίθη, 
Εγν ογρβαγίθῃ, χερδῶν ἰδὲ 
ἴῃ ἄθη γοϊαἰϊνοη 882 ἢϊποίηρθζο- 
Β6η, νγ6 1} ἀθύβοῖθα νογϑηρθῃί; ἀΐδ 
ΙΑ οἰ πίβοῃ ϑργϑοι νοῦ γί ΘΡθΘΠ80 : 
Βευετὶ 8 226, 1. --- οὐχ ἀπέ- 

ὙἹεἰΙοἰομὶ ἰδί δοῖι Ὠΐθτ, 
ἄεπὶ  οΡμογρ θη θη οπίϑργθοθπά, 
οὐχέτι τὰ 5Βοῃγοίθθη, 

28. πῶς οὖν οὐχ ἐνδέχεται, 
υγὶο 801} 65 ἃ180 πί οἰ ἱ πὶ ὃρ - 
ἴθ β8οῖπ. .2 Πὸγ [παϊκαιίῖν ππδολὶ 
ἀϊο Εταρο Ζὰ δἰποῦ ἸΘ θα ογθη Υ οτ- 
βϑἰσμθγιηρ, 815 6 ἀυτοῖϊ πῶς οὖν 

21 
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σωφρονήσαντα πρόσϑεν αὖϑις μὴ σωφρονεῖν καὶ δίχαια 
δυνηϑέντα πράττειν αὐϑις ἀδυνατεῖν; πάντα μὲν οὖν 
ἔμοιγε δοχεῖ τὰ χαλὰ χαὶ τὰ ἀγαϑὰ ἀσχητὰ εἶναι, οὐχ 
ἥχιστα δὲ σωφροσύνη" ἐν τῷ γὰρ αὐτῷ σώματι συμ- 
πεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἵ ἡδοναὶ πείϑουσιν αὐτὴν πὴ 
σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἑαυταῖς τὲ χαὶ τῷ σώματι 
χαρίζεσϑαι. 

Καὶ Κριτίας δὴ χαὶ ᾿Αλκιβιάδης, ἕως μὲν Σωχράτει 
συνήστην, ἐδυνάσϑην, ἐχείνῳ χρωμένω συμμάχῳ, τῶν μὴ 
χαλῶν ἐπιϑυμιῶν χρατεῖν᾽ ἐχείνου δ᾽ α:ταλλαγέντε, Κρι- 
τίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν ἐχεῖ συνῆν ἀνϑρώποις 
ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις. ᾿Τλκιβιάδης δ᾽ 
αὖ διὰ μὲν χάλλος ὑπὸ πολλῶν χαὶ σεμνῶν γυναιχῶν 
ϑηρώμενος, διὰ δὲ δύναμιν τὴν ἐν τῇ πόλει χαὶ τοῖς 
συμμάχοις ὑττὸ πτολλῶν χαὶ δυνατῶν [χολαχεύειν] ἀνϑρώ- 
σων διαϑρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώμενος χαὶ 
ῥᾳδίως πρωτεύων, ὥσιτερ οἱ τῶν γυμνιχῶν ἀγώνων ἀϑλη- 
ταὶ ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσχήσεως, οὕτω 
χαχεῖνος ἠμέλησεν αὑτοῦ. τοιούτων δὲ συμβάντων αὐ- 

οὐχ ἂν ἐνδέχοιτο ᾿δυβροάν οἰκί βεῖὶη. ΡΠ ΘΓρ σΠθΘη68 φυτποκρεάθαίεϊ 
ννῦγαθ. Υ̓Β].1, 1, ὃ Ζὰ πῶς οὐχ. νγὰ, ψῖς ὃ ὅθ. ὅ8. -- φυγών. 
ἐνόμιζεν; τὰ ἐνδεχόμενα ΞΞΞ- ἀὰς [πὶ ἢ. 401 γ. Οὐν. Ποὴ Κι. δὺϑ 
Μὸόριομς ΠῚ, 9, -- ἀσχητά, Δίδεοη υὑπὰ αἴης Ζὰ ἀδῃ ΤΠΘΒΒΙ ΤΠ, 
ἀδτ ὕθαπρ, δῆς, απἀ Α͵50ὸ (ἀδηῃῃ  ἀϊΐδ νγϑσϑη ἰἤΓΟΓ ΖὰροἸ!οβὶβ Κεὶϊ πὰ 
ἀα5 δγοῖθθῦ βίο δὰὺ8. ἀθπὴ δογῃθι- {πι{Π ηΚοὶϊ (ἐχεῖ γὰρ πλείστη 
Βοῃθηάθη) ποῖ ἀον ὕρυπρα Βεάῦτί-ὀ ἀταξία καὶ ἀκολασία ΡΙ]αΐο. Κεὶι. 
τὶς (ΕἸη]. ὃ 13). 80 ΒΟΒ] οἶδέ δ. δ9, Ὁ) ἴπ ἄρ] θαι Ἀυΐδ βἰδηάθη, ἢ] 
ἀδπη Ῥαββοπᾷ ὯἃΠ ἐν γὰρ τῷ κτλ. ἄογι ἀϊο Ῥεπδβίοηῃ σόσϑη ἀΐὸ στοίβθη 
-- οὐχ ἥκιστα, 58πη2 Βόβϑοπ- μγαμαθοβι (ον νυν θμγμδ Ὁ Ζὰ πιο θα 
ἀενβ. [Δἰοίε8. Υρ]). ὃ 82. 1, 1,06 υπὰ Κοιτί οτϑὲ 405 πδὸ ἀδν 
ι. Ζὰ οὐ πάνυ Π|Ι, 1, 11. --- σὼω- ϑοβίδοιί Βεὶ Αδροβροίδιημοὶ δου 
φροσύνη, ὁΠπ6 Αμκοὶ νιῖο βοηθί., Αἰποπ ζυτῦοι. 85. δ θη. ΙΙ, 8, 80. 
Δ ΑΒβίγδοί (818. δ] οἵδε ΒΕΡΠΡΩ; Ουνίϊα5. αν. αδβοῖι. 1], 611. --- ϑη - 
ν]ς χάλλος ὃ 24, ἥβη Ι 1,231, ρῶμενος, Βοϊδυῆρεθ. ΒΙ]ὰ. ΡιΙαῖ. 
ὥρα Ι, 1, 22, ἀρετή ΙΝ, Ἔ 2, δι- τοί, Αηϊι: ἀπὸ χυνηγησίου τοῦ 
χαιοσύνη ἼΠΙ, 9, ὅ, γραφική ΠΠ|, περὲ τὴν ᾿Αλχιβιάδου ὥραν. --- 
10,1, σοφίᾳ ἯΥ: 6, 1 τ. Κα. δ0, 8. [χολαχεύειν ἰδὲ ΨΟΝΙ Ζὺς 
Δ". - αἱ ἡδοναὶ, ἀϊε (εἴπη: ΕγκΙᾶτυηρ νοη δυνατῶν εἰηβε- 
ἸἸοπ6η) Βερίγάθη. Υμρ)]. ἃ 24: βοβοθθη. --- αὶ ἀκεῖνος. Βὶιει- 
τῶν μὴ χαλῶν ἐπιϑυμιῶν. ἀσγοῖ στὰ ἀδ5 δηςδγηΐθ, ἂη ἀδὺ 

24. δή, Ἰσίξια, τα ὰ ἢ, ννοιὶ αὺΪἠὀ ϑρὶίζε ἀδγ Ρογίοάο βἰομοπὰς Θὰ Ρ- 
ἀδ5 ὃ 12 ---͵Ίθ Οἰἐβαρίο ζυγοκρο- Ἰεκὲ ποοῖὶὶ οἰπθθαὶ τϊξ Ὀοβοπάδ- 
βαηβθη νυ ἱγὰ, 80 Δ}, Ὸ ΔΓ Κὰτ2 τὸπὶ Νδοϊάτγαοκ υυϊδάθγμοὶ. ΥΕὶ. 
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τοῖν, χαὶ ὠγχωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δ᾽ ἐτεὶ 
γελούτῳ, πεφυσημένω δ᾽ ἐπὶ δυνάμει, διατεϑρυμμένω δὲ 
ὑχεὸ πολλῶν ἀνϑρώττων, ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις [διεφϑαρ- 
μένω] χαὶ πολὺν χρόνον ἀπὸ Σωχράτους γεγονότε, τί 
ϑαυμαστόν, εἰ ὑπτερηφάνω ἐγενέσθην; εἶτα, εἰ μέν τι 
ἐπελημμελησάτην, τούτου Σωχράτην ὃ χατήγορος αἰτιᾶται; 
ὅτι δὲ νέω ὄντε αὐτώ, ἡνίχα χαὶ ἀγνωμονεστάτω χαὶ 
ἀχρατεστάτω εἰχὸς εἶναι, Σωχράτης παρέσχε σώφρονε, 
οὐδενὸς ἐπταίνου δοχεῖ τῷ χατηγόρῳ ἄξιος εἶναι; οὐ μὴν 

ὶ 
Ἁ 

τὶ 

, 5 χ}λλ ΄“ “, , » ΤΩ Α ἣ, ὐ) ᾽, ᾿ δὲ - 

τὰ γὲ ἀλλὰ οὕτω χρινξται τις μὲν γὰρ αὺᾶ νητης, τίς θὲ 

κιϑαριστής, τίς δὲ ἄλλος διδάσχαλος ἱχανοὺς “ποιήσας 

τοὺς μαϑητάς, ἐὰν πρὸς ἄλλους ἐλϑόντες χείρους φανώ- 

σιν, αἰτίαν ἔχει τούτου; τίς δὲ πτατήρ, ἐὰν ὃ σταῖς αὐτοῦ 
συνδιατρίβων τῷ σωφρονῇ, ὕστερον δὲ ἄλλῳ τῳ συγγε- 
γόμενος πονηρὸς γένηται, τὸν τιρόσϑεν αἰτιᾶται, ἀλλ᾽ 
οὐχ ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαίνηται, τοσούτῳ 
μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πιρότερον; ἀλλ᾽ οἵ γε ττατέρες αὐτοὶ 
συνόντες τοῖς υἱέσι, τῶν τταίδων τελημμελούντων, οὐχ αἷ- 

-τίαν ἔχουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονῶσιν. οὕτω δὲ χαὶ Σω- 
χράτην δίχαιον ἣν χρίνειν" εἰ μὲν αὐτὸς ἐποίει τι φαῦ- 
λον, εἰχότως ἂν ἐδόχει ττονηρὸς εἶναι" εἰ δ᾽ αὐτὸς σω- 

ΙΥ͂, 2, 25, ΗΕ]]. 11, 4, 41: οἵ γε, οὐδγ υπὰ ἀοο!. ΥΨ!. 1, 4, 11. 
ὥσπερ.. παραδιδόασιν οὕτω χα-ὀ Ἰ!, Π, ὅ. 6. 1. 18. 1], 6, 15. Ἐπ, 09, 
χεῖνοι. . οἴχονται ἀπιόντες. Κγι. 24,2. -- ΠΣ: ἴῃ δἷ ἢ 6 Πἢ ΑἹ: 
Ι, 4,19. Βεβρ. [μ80. Χ, 4. εΓ, Ψο. -- εἐχός 86. ἐστι, 
Ὡδ.συμβάώντων αὐτοῖν,θεὶ εἶναι Ἰηἴ, Παρί. 

1 Π 6 ἢ ΣΙ 58 Π ἢ ἰΓ8. -- ἐπὶ 21. οὐ μήν νοιρίπάεί πιΐ Υοι- 
δὲ πᾶσι τούτοις, τὰ ἅἃ]1]|6 η΄ ϑ510Ππθγυην ὙΠ δι εἰ ρογυηρ, νἷθ ἀδ8 
ἀϊε 8 6 Π00}!. --δειεφρϑαρμένω ἰΙδϊ. πόφιθ υ6}0 (8.). --- «αἰτίαν 
βίου! ἄθη (δἀδηϊοηρδηρ ἀηἀ ἰϑβί ἔχειν ἀδϑ Ῥαββί γα] Ζι αἰτιάομαι. 
γὸπ Ὀϊηάου πϊΐ Ἀρολὶ Ροϑβεϊἰρί. -- ἀλλ᾽ οὐχ... ἐπαινεῖ πτν 
π- πολὺν χρόνον, ΟΠ ΟΠ ]ΔηΡ 6 Ἰοθὲ δἰ ἢ ν᾽ ΘἸ μη 6 ΒΓ. .Ὁ -- 
κ ἩΜΩ͂Ν ᾿ ΔΑΝ «(ΟἿ ὙῈ, }8 Βοβὰγ ΤῊ 

20. εἰτὰ (εέτα τες Ἰαΐ. ΩΝ 28. δίκαιον ἣν, αθημιπι ὁραΐ, 
ΝΥ ἐπάσηροθη νῖθ δὲ φμϊεψμαηι ἡ ἄγε ὉΠ} βευνεβθη“. --- εἰ... 
διἑανὶξ "), ἔπειτα υπὰ χάπειτα δα στογ το, ἂν ἐδόχει. 85.1,1,8 
Γἄμγοη οἵϊ εἴης Εγαρα δἷῃ, ἀΐθ εἰπθ 20 ἐδόκει δ᾽ ἄν. Ἀπάετβ ἰδὲ 65 πὶ 
γεγννυπάθγαηρ θοῦ οἷπα Βϑηδυρ- ες διετέλει, ἀΔ5. οἷπο Τῆδίβδοῃθ 
ἰὰπρ οὐδ ΤΠ δίβδοιθ δυββρυὶοῃί, μὴν ὙΠΟ βοἰχζί. ΝΔΟΙΘΓ ΔΌΘΓ 
Ὑγ ΘΙ οἢ 6 τὴϊύ ἀδπὶ νόμον Εγδγίοτίεπ (ὃ 29) εἰ... ἐπήνει υἱθᾶθρ δ 
τη ΑΙ ἀΟΙΒΡΓΌΟΝ 56: ἢ ἃ ἀδ, γυ τῇ Γ, 

20 

28 
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- ΄ -" 3 ΄ - 2 Υ 5 - 

φρονῶν διετέλει, πῶς αν διχαίως τῆς οὐχ ἐνούσης αὐτῷ 

χαχίας αἰτίαν ἔχοι; 
Ψ 2 2 κ κ - ἸἘΡΑῚ Ν - ᾿Ὶ ΄ 

.Αλλ᾽ εἰ καὶ μηδὲν αὐτὸς πονηρὸν ποιῶν ἐχείνους 
-" ΄, ς - ΄ ΄ Ὁι - 

φαῦλα πράττοντας ὁρῶν ἔπνει, διχαίως ἂν ἐπιτιμῷτο. 
Ἐπ ΄ Ν ΄ ΄ - 2 , 

Κριτίαν μὲν τοίνυν αἰσθανόμενος ἐρῶντα Ευϑυδήμου χαὶ 
» - ΄ ν Δ ΟΞ , » 

χυειρῶντα χρῆσϑαι, χαϑάπερ οἱ πρὸς τὰ ἀφροδίσια τῶν 
, . ΄ 32 , ΄, ΣΕ , , 

σωμάτων ἀπολαύοντες, αττέτρετε φάσχων ἀνελεύϑερόν τὲ 
Α 2 ΄ ) ,“- ΕΡ - " ΄ 

εἶναι χαὶ οὐ πιρέπτον ἀνδρὶ χαλῷ χαγαϑῷ τὸν ἐρώμενον. 
ΤᾺ ,η -» γ , Ξ. ΄“ 

ᾧ βούλεται “τολλοῦ ἄξιος φαίνεσθαι, προσαιτεῖν ὥσττερ 
τοὺς τττωχοὺς ἱχετεύοντα χαὶ δεόμενον προσδοῦναι, χαὶ 

- Ν 3 - -" ΄σ- , Ξι , 

ταῦτα μηδενὸς ἀγαϑοῦ. τοῦ δὲ Κριτίου τοῖς τοιούτοις 
2 ς ΄ 2 2 ΄ Ὁ Ν 

οὐχ ὑπιαχούοντος οὐδὲ αττοτρεπτομένου, λέγεται τὸν Σω- 
7, δ» - ΄ Χ -" 2 ΄ 

χράτην, ἄλλων τὲ ττολλῶν πταρόντων χαὶ τοῦ Εὐϑυδήμου, 
Εα ΄“ ἘΠ δ 2 -" , ΄ - ᾿ 

εἰχιεῖν, ὅτι ὑϊχὸν αὐτῷ δοχοίη σπτάσχειν ὃ Κριτέας. ἐτει- 
-» ) ΄ - [42 κι ς ᾿ς ᾿ 

ϑυμῶν Εὐυϑυδήμῳ προσχνῆσϑαι, ὥσπερ τὰ υδια τοῖς λέ- 

ϑοις. ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωχράτην ὃ Κριτίας, 
« ἀπ Ρ- 
ὥστε χαὶ ὅτε τῶν τριάχοντα ὧν νομοϑέτης μετὰ Χαρι- 

, ΄ 2 ΄ 3 - ᾿Ξ ΄ 

χλέους ἐγένετο, ἀττεμνημόνευσεν αὐτῷ χαὶ ἕν τοῖς νόμοις 
ἔγραψε λόγων τέχνην μὴ διδάσχειν, ἐπηρεάζων ἐχεένῳ 

29. Κριτίαν μέν. οι 
φυνοῖίο ἀδάδηκε Ὀοὶ ἀΐθβοπ μέν νοῦ- 
ΒΟ θὲ (8. χὰ 1], 1, 1), δύ Ἰοιομὶ 
Ζ ΘΓΒΘΠ ΘΠ, -- τοίνυν 5.6} ἀϊε- 
56η 88{2 ἀθπὶ νουπογρομοπάθη εἰ. 

τῷ τὸ σῶμα μᾶλλον ἢ τῷ τὴν 
ψυχὴν ἀγαπῶντι, γὺν τοῦτο δη- 
λώσω; νπ Ὁ δὲ τοῦ “σώματος 
ὀρεγόμενος εἰχότως ἂν ὥσπερ 
πτωχὸς περιέποιτο. ἀεὶ γάρ τι 

ἐπήνει δπίροροη. --- ὺ ϑυδή μου, 
ἄογβοιρο, ἀον ᾿Υ͂, 2,1 ὃ χαλὸς 6- 
πδηηΐ νυνἱγὰ, --- πειρῶντα, ἔθπ- 
ἑαπέοτηι. --- χρῆσϑαι, ἴπῆη. ἀδΓγ 
ΑΒΡΒΙΟΜΙ (ὥστε χρησϑαι), νυ οδοὶ 
αὐτῷ τὰ ογσᾷηζβρη. --- ἀπέτρεπε 
Πρί, ἀὸ ὁοηϑία. -- ὥσπερ τοὺς 
πτωχούς, 60: ὥσπερ οἱ πτω- 
χοὶ προσαιτοῦσι, οἷπθ ποῖ ἷπὶ 
1, οἰ ἴδοι θη. σον] 6 Α(ἰγακ- 
(οη. -- προσδοῦναι, εἶπε Β εἰ - 
Βίειε βΘθ θη, πλῖΐ [ΟἸσ πη 6 πὶ 
ἀδηϊῖ. ραγιὶϊ. νἷὸ μεταδιδόναι. 
Ἐατίρ. ΘαρΡ!. 50: ἀλλὰ τοῦ λόγου 
προσδοὺς ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμε- 
νέστερον. Ατὶδί. Ῥαχ. 1111: οὐδεὶς 
οὖς, προσδώσει μοι σπλάγχνων; 
 ορ]. δύο} ΒΎΠΙΡ. ΥἹΙ, δὰ: ὡς 
δὲ χαὶ ἀνελεύϑερος ἡ συνουσία 

προσαιτῶν χαὶ προσδεόμενος ἢ 
φιλήματος ἢ ἄλλου τινὸς ψηλα- 
φήματος παραχολουϑεῖ. 

80. ὑϊχόν. Εἰπ τὲ ἰδὲ ἀδβοὶ 
ἴοι σὰ νογπιίββοη. 8. 1 Τὶ 18: 

Κι. 43, 4, 10. ὑπεσεον, ποιεῖς. 
- ὃ Κριτίας, ἀετ Κ΄, νογϑολι- 
ΤῸΝ αΆ νότον τοῦ δὲ “Κριτίου. 

931. ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει ει 
ἢΐο ἢ ἴῃ ὙΥΤΙἀεναρτθξῃ τέ ἀδπὶ ἃ 10 
υ. 47 Βεπιοτκίθη. Κα. ᾿αίδ ΖΎΔΓ 
οἴηθηῃ το]! δυΐ Βόκτγ,, ἰδὶὲ ἀρ ὺ Βοὶ 
ἱππὶ 808, Ὀΐδ οὐ σοθυς Βεϊογηΐ Ζὰ 
πάρη αἰδυθίο. --- Ταριχλέους 
ἄἀδν ποιιβὲ ἄθπι Καϊϊας ἀδγ πιᾶοι- 
υἰρβίθ νὸν ἄἀθη 80 Τ  τϑηπθη ὙγΔΓ, 
-- ἀπεμνημόνευσεν, ᾿ΐοῦ 'πὶ 
ὕθ]δη, βοηβί δυοῖν ἱπὶ σαΐδη δίππο: 
σοάεηκοη, -- λόγων τέχνην, 
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χαὶ οὐχ ἔχων, ὅτεῃ ἐτειιλάβοιτο, ἀλλὰ τὸ χοινῇ τοῖς φιλο- 

σόφοις ὑπὸ τῶν “τολλῶν ἐπιτιμώμενον ἐπιφέρων αὐτῷ 
χαὶ διαβάλλων πρὸς τοὺς πολλούς" οὐδὲ γὰρ ἔγωγε οὔτε 
αὐτὸς τοῦτο τιώποτε Σωχράτους ἤχουσα, οὔτ᾽ ἄλλου τοῦ 
φάσχοντος ἀχηχοέναι ἡσϑόμην. ἐδήλωσε δέ" ἐπεὶ γὰρ 
οἱ τριάχοντα ττολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν χαὶ οὐ τοὺς χει- 
οίστους ἀττέχτεινον, πολλοὺς δὲ προετρέποντο ἀδιχεῖν, 

εἶσχιέ που ὃ Σωχράτης, ὅτι ϑαυμαστόν οἱ δοχοίη εἶναι, 
εἴ τις γενόμενος βοῶν ἀγέλης νομεὺς χαὶ τὰς βοῦς ἐλάτ- 
τους τὲ χαὶ χείρους τιοιῶν. μὴ ὁμολογοίη χαχὸς βουχόλος 
εἶναι, ἔτι δὲ ϑαυμαστότερον, εἴ τις τιροστάτης γενόμενος 
σόλεως χαὶ ττοιῶν τοὺς ττολίτας ἐλάττους τε χαὶ χείρους μὴ 

αἰσχύνεται μηδ᾽ οἴεται χαχὸς εἶναι πτροστάτης τῆς πόλεως. 

ἀπιαγγελϑέντος δὲ αὐτοῖς τούτου, καλέσαντες ὅ τὲ Κριτίας 

ἀϊε Κυηδί ἀξεβ8 Ββάβηῃβ, Βϑάε- 
[ἐγ ρἸκοῖί, ποι ἀϊε Βοἀεκυηβί 
(ἱα 56 νὸπ ἄθη ϑορῃϊβίθη ρϑὶθῃγί 
ψγυτγὰθ), νἷθ ἀὰ8 Βοϊσοπάθ χεϊσί. 
ΕἾ] 16π6 πἰοῖνέ οἷη Ὀδβιϊπιπιί 8Ὁ- 

᾿Βαρτθηζίοι ΒορΥ Π ἰβί, ΓΘ] 6 ἀϊα 
ΑΥΚΕΙ, ἀθὸγ ἃ 94 βἰπά ε'6 πίηζιυ- 
σοίαρί, νυνὶ} ἀογί 50 Κγ, θη δ ογίε 
8458 ἀϊθὸ νοὴ βείπθῃ (δρηθτη σ6- 
Ῥγδυσῃίθη Ὀόζοίομπθη ψ0}}}. Μίδη 
μιαΐί 8150 8η ἀΐθ εοἰσοηί πο 6 ἀ6- 
ΒΡΓΔΟ βνγοῖβο ἀθ8 ὅ0Κι. Ζὰ ἀθηκθη. 
5. ἃ. Εἶπ]. ὃ 29 υ. 34. -- ὅπῃ 
ἐπιλάβοιτο, νὶδ δν ἢ πὶ (ρ δῖ - 
8 η]}16 8) ΡεοΙ κοι δὴ Κῦπηΐϊε. 
-- τὸ χοινῇ .. ἐπιτιμώμενον. 
Νδοῦ Χρη. ΒΥ ΤΏΡ. ΥΙ, 6. θοκοη. 
ΧΙ, 3, Αγβίορηῃ. Νὰ}. ἴο0 Π. ΡΙαΐ. 
ΑΡοΪ. 18, Β ῬΡεβίαπα ἀΐθβ Ὀθβοη- 
ἄδγθ ἀδτὶπ, ἀδίβ τη ἀΐο ῬὨΪ]ο580- 
Ρἤδη ζὰ γάρ] εγπ πηδοιίθ, ἀϊδ 810} 
τηϊί ἀδν ΕΥΓογβο απρ απ ογστ Πα ἢ οἢ δ᾽ 
Βίηρε θεν ὑπά ὑπίον ἀθγ Εγὰθ 8}- 
τηὔμίοη, πὰ σὰ Ἀοάἀοκαηβίθγη, ἀϊθ 
ἀδ8 δῃγε ζυπὶ ΕΔΙβοῆθη τηὰ 4885 
Ἐδίβοῖο ζὰπὶ Δ γθη πιδοϊίθη. [,62- 
ἴογθβ βοῃοίηί ἢ Χρη. ψουγζιρ8- 
νγοῖβο 'πὴ ϑδίππθ ζὶ θη. 8. ἀΐδ 
Εἴη]. ὃ 22, Αππὶ. ΥῈ]. διοῖ Ρ]αί. 
ΑΡΟΙ. 23, ῥ: τὰ χατὰ πάντων τῶν 
φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα 

λέγουσιν, ὅτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ 
ὑπὸ γῆς καὶ ϑεοὺς μὴ νομίζειν 
χαὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω 
ποιεῖν (διδάσκει). --- οὐδὲ γαρ. 
ὈΙΕΒῈΡ 882 50}} ἀὰ5 νογῃειρθεπάὰς 
Ῥατγί. Πρ, ἀθ οοπαϑία διαβάλλων 
Ῥεσνπάθδη : νϑυ πάθη πη }8 Τη8 08 
ΠΘπΠδη, ἄθηη. 

ΞῸ ἐ δή λ ὡσε, 88 τοῖσί βῖο ἢ 
(Κι. 61, Ἢ η) πϑιΠοἢ, ἀαίβ. ο5. πιεῖί 
76 ηθπὶ γοιροίο ΠῸΓ δαΐ ἄδῃ 50 Κτ, 
ἈΡΘΘΒΘΠΘΠ νυν. 8. ἃ Τ᾽ Ζὺ τῶν 
βουχόλων γε. --- οὐ τοὺς χει- 
θίστους. γΕὶ. οὐχ ἥκιστα ὃ 23. 
-- ἀδικεῖν, σε δη ἀϊε ἀ δϑοίζο 
21ὰ πᾶπάϑθ]ηῃ. πολλοῖς πολλὰ 
προσέταττον βουλόμετνοι ὡς πλεί- 
στους ἀναπλῆσαι. αἰτιῶν ΡΙαίο 
ΑΡοΪ]. 82, Ο. -- εἰπέ που. Χρη. 
βίθῃξ πὰν [Γγ ἀϊο Ἰἀδηςἃ{ ἀθ5. ἀε- 
ἀδηκθηβ, πἰονί ἀογ ογίε, Υβ]. σὰ 
1 ἐπτη ἴδοι ἰὰ ἮΙ, 3, 2. -- βοῶν ἀγέ- 
λης νομεύὺς. Ῥίδβοῦ ἀθπὶ Ηομηοτ 
δη ]οηίς Υ γρ]οῖοἢ (ποιμὴν λαῶν) 
Πηάεί 516} 800}. ΠΙ, 2, 1. - αἐ- 
σχύνεται. «οἴεται. Νότγῃογ, γῸ 
68. 50}. ὑπὶ εἴπθη βοἀδομίθη ἘΔ} 
παπάο!ε, ἀθγ Ορίδιϊν (ὁ μολογοίη), 
πΐοτ, γὸ νοη δἴπθπι νυ ἱγ ΚΙ ἢ δ ἢ Βα ς 
ἀϊο δά ἰβί, [πάϊκαίϊνϑ. γα]. ἢ}, 0, 4. 

39. χαλέσαντες. .ἔδεικνυ- 
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ς 

χαὶ ὁ Χαριχλῆς τὸν Σωχράτην τόν τὲ νόμον ἐδειχνύτην 
αὐτῷ καὶ χεοῖς νέοις ἀπειττέτην μὴ διαλέγεσϑαι. ὃ δὲ 

Σωχράτης ἐπήρετο αὐτώ, εἰ ἐξείη πυνθάνεσθαι, εἴ τι 
ἀγνοοῖτο τῶν προαγορευομένων. τῶ δ᾽ ἐφάτην. Ἐγὼ 
τοίνυν, ἔφη, τταρεσχεύασμαι μὲν πείϑεσϑαι τοῖς νόμοις" 
ὅτεως δὲ μὴ δι᾿ ἄγνοιαν λάϑω τι τταραγομήσας, τοῦτο 
βούλομαι σαφῶς μαϑεῖν τταρ᾿ ὑμῶν, πότερον τὴν τῶν 
λόγων τέχνην σὺν τοῖς ὀρϑῶς λεγομένοις εἶναι γομέζον- 
τες ἢ σὺν τοῖς μὴ ὀρϑῶς ἀπέχεσϑαι χελεύετε αὐτῆς" εἰ 
μὲν γὰρ σὺν τοῖς ὀρϑῶς, δῆλον ὅτι ἀφεχτέον ἂν εἴη 
τοῦ ὀρϑῶς λέγειν" εἰ δὲ σὺν τοῖς μὴ ὀρϑῶς, δῆλον ὅτι 
γυδιρατέον ὀρϑῶς λέγειν. χαὶ ὃ Χαριχλῆς ὀργισϑεὶς αὐτῷ, 
Ἐπειδή, ἔφη. (ὦ Σώχρατες, ἀγνοεῖς, τάδε σοι εὐμαϑέ- 

στερα ὄντα προαγορεύομεν, τοῖς νέοις ὅλως μὴ διαλέγε- 
σϑαι. χαὶ ὃ Σωχράτης, Ἵνα τοίνυν, ἔφη, μὴ. ἀμφίβολον 
ἢ, [ὡς ἄλλο τι ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμένα], δρίσατέ μοι, 
μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν γέους εἶναι τοὺς ἀνϑρώ- 
πους. καὶ ὃ Χαρικλῆς, Ὅσουπερ, εἶπε, χρόνου βουλεύειν 

οὐχ ἔξεστιν, ὡς οὔτεω φρονίμοις οὐσι" μηδὲ σὺ διαλέγου 
νεωτέροις τριάχοντα ἐτῶν. ΠΤηδ᾽ ἔφη, 
ἣν “τεωλῇ νεώτερος τριάχοντα ἐτῶν, ἔρωμαι, ὅ:τόσου ττωλεῖ; 

Ἀν, δι νὼ 
ξἑαν τι ὠγῶωμαε, 

ον! θοῦ ἃὉ : Ἰοίζί νοὶ θίθῃ την. .ἀπειπέτην. ΝΥ οροῃ ἀδγ 
56. ἴδῃ ρου πυρὶ Ὠϊΐ οὐ ἄπρόγθη ἀπρΊ ΘἰοΙιθα Νυιηοῦ! 5. Ζὰ ὃ 14. 

τόν τε νόμον ἐδειχνύτην, 
Βοπιοὶηι ἰδί ἀδ5 ὃ 91 ογνάμηίο ἀε- 
βοίζ λόγων τέχνην μὴ διδάσχειν, 
ἴθ ΠΑΙ͂ Αυβάγιοἰκβνν οἶβα ἀ68 
5 Κτ, θὰ} ἱπηθὴ αἷς Πδηά Πα}, 510} 
Δ ἀἴ68 ἀοβοίζ ζὰ θογαΐθη, --- μὴ 
δια λέγεσϑ'αι δ] οἷ θοὸν Πῖηρο 
805 ἀθιὴ ἀδθῖοί ἀθν λόγου τέχνη. 
- ἐφάτην, φημί, τι θῖν θ678}16. 

84, τὴντῶν λόγων τέχνην. 
δι. Ζὰ ὃ 91. Βοκι. παίίδ. ἰθὺ β6}ν 
ψῸ}}] γεγβίδηάθῃ, νου 810} ἀδ8 
γεῖροί τοῖς νέοις μὴ διαλέγεσϑαι 
ὈδΖοῦ. σὺν τοῖς ὀρϑῶς 
λεγομένοις. «εἰναι, 658 ἱΐ 
ἄφε δἰ οἰ ρθη Βοάθη, (ἀ. 1. ἀδγὺ 
δ Ζὰ {πὰ ῃ ᾽να . 

ὃδ, ὅλως μὴ διαλέγεσϑαι, 
ἀἴεβο ΝΥ ουίθ βρίθροὶη ἀθη ἰΠππλὰΐ ἀδν 

Ζὰ ΒρΓθο βη. --- ἵνα μὴ ἀμφί- 
ολον 5. »ἀαπιὶ Ἰεάοοιϊι Κεὶπο 
νυ οἰ ἀδυς κοῖς δηίβιθ ". οἰρθηί. 

»ἀδῃηϊξ 65. πἰοέ χυοιἀδυιο ἰβί"; 
415 580}. ἰδὲ δὺ8 ἄδηὶ νογῃογσθῃδη- 
ἄδη ϑαῖζε τὸ τοῖς νέοις διαλέ- 
γεσϑαι τὰ ἀδηκθη. Πὶς δοτίε ὡς 
ες προηγορευμένα τὔμγει, νυν ῃγ- 
ΒΟ ΘΙ Πἰοἢ νοῖ οἰπθπὶ ἢδὺ, ἀδγ Ζὰ 
ἀμφίβολον εἷπ ΒΒ] Κι Ὑδγι[πίο, 
-- πόσων. 5.1, 1,1 σὰ τίσι. --- 
οὁσουπὲρ -- χρόνου. Ετγρᾶηζο 
μέχρι, ἀὰ8 ἴον ννὶθ 1], ὃ, 27 νυ ἃ ἢ - 
τοηᾶά, ἱπηθγῖ αὶ" Ὀοάραϊοί, 
βουλεύειν. 5. κὰ}. Ὁ. 15. 918 
βουλευταί ἀυνίδη αἰοιί ἀπέδου 80 
δαῦτο ἃ} βεῖη. 

80. ἐών .. ἢν. ὕρεν ἄδῃ Δ δοἢ- 
86] ἀδν Εοτηθὴ 8. Ζὰ Ϊ, 1, 12. --- 
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Ναὶ τά γε τοιαῦτα, ἔφη ὃ Χαρικλῆς" ἀλλά τοι σύ γε, ὦ 
Ξώχρατες, εἴωϑας εἰδώς. πῶς ἔχει, τὰ πλεῖστα ἐρωτᾶν" 
ταῦτα οὖν μὴ ἐρώτα. Π]ηδ᾽ ἀποχρίνωμαι οὖν, ἔφη, ἄν 
τίς με ἐρωτᾷ νέος, ἐὰν εἰδῶ, οἷον τεοῦ οἶχεῖ Χαριχλῆς ἢ 
στοῦ ἔστι Κριτίας; Ναὶ τά γε τοιαῦτα, ἔφη ὃ υὐροιλῆεὶ 

ὁ δὲ Κριτίας" ᾿,1λλὰ τῶνδέ τοί σε ἀττέχεσϑαι, ἔφη, δεή- 
σει, ὦ Σώχρατες, τῶν σχυτέων χαὶ τῶν τεχτόνων χαὶ τῶν 
χαλχέων" καὶ γὰρ οἶμαι αὐτοὺς ἤδη χατατετρῖφϑαι δια- 
ϑρυλουμένους ὑπὸ σοῦ. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχράτης, χαὶ 
τῶν ἑπομένων τούτοις, τοῦ τε διχαίου χαὶ τοῦ δσίου χαὶ 

τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων; Ναὶ μὰ 41, ἔφη ὃ Χαριχλῆς, 

χαὶ τῶν βουχόλων γε" εἰ δὲ μή, φυλάττου, ὅπως μὴ χαὶ 
σὺ ἐλάττους τὰς βοῦς ποιήσης. ἔνϑα καὶ δῆλον ἐγένετο, 
ὅτι, ἀπαγγελϑέντος αὐτοῖς τοῦ περὶ τῶν βοῶν λόγου, 

2 ᾿ ΣΝ ἀξν ΄, 

ὠργίζοντο τῷ Σωχράτει. 
“ ᾿ ΕἸ ς " 2 ΄ - , ᾿ ν 

Θία μὲν ουὖυν Ἵ συνουσία ἑγέγογξι Κριτίᾳ Ζζέρος «-(υ- 

Μιι εἴωϑας εἰδώς Ἔ ἐρωτᾶν 
υγγὰ ἀϊε εἰρωνεία ΣΣωχράτους ὕὑε- 

- ΖΘ ἢ ποῖ, 5. ἀ. ΕἸη]. ὃ 29. --- οἷον 
ΞΞΞ ,ζ. Β.- "θεν". 

91. ἀπέχεσϑαι «δεήσει. 
τῶν σχυτέων χαλκέων. 
80κΚν, ῥῆεσίο πϑι! ἢ βεῖπο Β6]6}}- 
ταησθη 8 ἀἄὰ8 Βοκαηηίθβίθ, Ὀθθβοη- 
ἀδγβ 8η ἀΐθ νογ Ἀ] (ηἶ886. ἀθν ἢδηά- 
γγ ΟΡ Κ Υ ΔηΖι Κη ὔρίδη πὰ ἀδ ἢ 6. βοῖηα 
ΠΌΣΙΣ Ζὰ Θηί!Θἤπθη, Ζ. Β.1, 2,9. 
ΙΥ͂, 4, ὅ. Αὐοἢ Ρεἱ Ρ]αΐί. ἱπὶ ὕοτα. 
491, ̓  νυ ἱνἃ ἢ πὶ γΟΡΘΘΥγΟΓί ἢ: ἀτε- 
χνῶς γε ἀεὶ σχυτέας τε χαὶ κνα- 
φέας χαὶ μαγείρους δέγων καὶ ἰα- 
τροὺς. οὐδὲν παύει, ὡς περὶ τούτων 
"ῳ ὄντα τὸν λόγον. γ6!. ϑ ΠΡ. 

21. Ε: ὄνους γὰρ χανϑηλίους λέ- 
γει χαὶ χαλχέας τινὰς χαὶ σχυτο- 
τόμους καὶ βυρσοδέψας, καὶ ἀεὶ 
διὰ τῶν αὐτῶν ταὐτὰ φαίνεται 
λέγειν, γγνοπϊ σὰ νϑγρ] δ θη ἀπίθῃ 
ΙΥ, 4,0. 8, ἀ. Εἰη!. ὃ 8. 29. -- 
χαὶ γὰρ οἶμαι... ὑπὸ σοῦ, 
ἀδηπ ἴον ρσἰδαθο ἀπο, 56 
βἰηα βοΐ οὴ 582 ἀρρεπαίτί, 
80 οι Γἅξπγϑὶ ἀπ β᾽ὶ δ πὶ Μυη - 
ἂς. --- τῶν ἑπομένων τού- 

τοις, ὰβ ἀΐδβϑϑη Ζὶ [οἱ] ρθη 
ΡΠ οί, ἠδ! ἢ ἷπ ἄθη Θεβρτᾶ- 
οἴῃ, - χαὶ τῶν βουκόλων 
γε. Ῥδηὶΐ βείζί ΟΒδτ, ἴα νουποῖ- 
σομθηάς μράς τῶν σχυτέων .. χαὶ 
τῶν χαλχέων ἴοτγί, απὰ Παί, ἰπά δ πη 
ΘΓ ἀϊε νΟΓΠΟΓβ μοπὰδ Ἐτᾶρο τηϊΐ 
ναὶ μὰ “1{᾿ ὈεἼαμί, πδοῖ ἄθη δῆ οι- 
ἴοη χαὶ τῶν βουχόλων ὙγῸ}}] ἴπὶ 
δίπηο: χαὶ τῶν ἑπομένων γε τού- 
τοις, Αμννοπάπηρ ἀ65 ΒΙΙ465 δῖ ἀϊα 
Ὠγοι(βὶρ, ννουδα 65 ἢ ΘΓ ΘΌΘἢ Δ ΚἈΠῚ. 
ΠΙ686. Αμβρίθ!αηρ 465 Κυὶί. δῦ ἀϊο 
ἃ 32 τηϊίρσοίο! ! θη ΝΥ οτίς ἀθ5. 5 Κυ. 
γνοϊ]οηάοί ἀθη Βονοῖβ ἄδθη Χρη. 
ἀογί ἀμγοὶὶ ἐδήλωσε, δέ φεθθὴ Ζὰ 
ΟΠ] θη δηἀουίεί. -- ὅπως μὴ .. 
ποιήσῃς, οἴη ΒΙ1ὰ: ἀαίβ ἐἰον 
800} ἀὰ αἷς Ζ28}}} ἀδγ Βᾶγρονγ Κ᾽ οἱ - 
ΠΘΓ πηϑο βί, ἀ. ἢ. ἄἀθη Τοὰ δι οἰ ἀθϑί, 

38. ἔνϑα καὶ δῆλον ἐγένε- 
το. Ὦδν λόγος περὶ τ. βοῶν Κᾶπι 
2 ἄδη ἄρτγίροη αγπάθη ἴπγοβ Ζοτ- 
Π68 δἴηζῃ. . 

99. οἵα μὲν οὖν (5.1, 1, 117), 
ΔΡΒΟΙΠ] οἰβοηὰ νγὰβ ὃ 19 Ροσοπηθη 
ψυγάο, ΜῈ ἀοτί, 5ὸ υυἱγὰ δυσὶ 
ῃἶον ἀὰ φυν βοῦ θη ϑοκτγαίοβ πὰ ἀδη 
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602 ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

΄ Α «ς »» ᾿ 3.2 7 » ᾿ γ 

χράτην χαὶ ὡς εἶχον πρὸς ἀλλήλους, εἴρηται. φαίην ὁ 
Ὁι , ΄ὔ τῇ ΄ »ὴ μὰ 
αν ἔγωγε μηδενὶ μηδεμίαν εἰναι τταίδευσιν πταρὰ τοῦ μὴ 
1» , ᾿" Ὁ: ΄ ) Ῥ τῳ 
ἀρέσχκοντος. Κριτίας δὲ χαὶ ᾿Αλκιβιάδης οὐχ ἀρέσχοντος 

αὐτοῖς Σωχράτους ὡμιλησάτην ὃν χρόνον ὡμιλείτην αὐτῷ, 
2 3 Χ ᾿ 2 - ς ΄ ΄ - ΄, 

ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὡρμηχότε ττροεστάναι τῆς πόλεως" 
ἔτι γὰρ Σωχράτει συνόντες οὐχ ἄλλοις τισὶ μᾶλλον ἐπ᾿- 

’, ’, ᾽ν - ᾽ὴ , 

χείρουν διαλέγεσθαι ἢ τοῖς μάλιστα πράττουσι τὰ πολι- 
΄ “͵ ν 2 η ΄, Χ 2} 2 »- Ξ 

τίχα. λέγεται γὰρ “λχιβιάδην, χέριν ξίχοσιν ἕτων ξίναι 
ϑ) ΓΝ ὕω; 2 ’ Χ ΥΥ ς πὸ ΄ χ τπν 

Περιχλεῖ, ξγιιτρόσίιῳ μὲν οντι ἑαυτοῦ. προστάτῃ δὲ τῆς 

σόλεως, τοιάδε διαλεχϑῆναι τιερὶ νόμων. Εἰπέ μοι, φάναι, 
ὦ Περίχλεις, ἔχοις ἄν μὲ διδάξαι. τί ἐστι νόμος; Πάν- 

τως δήτιου, φάναι τὸν Περιχλέα. “Πδαξον δὴ πρὸς τῶν 

ϑεῶν, φάναι τὸν ᾿Αλκιβιάδην" ὡς ἐγὼ ἀχούων τινῶν ἐπαι- 
γουμένων, ὅτι γόμιμοι ἄνδρες εἰσίν, οἶμαι μὴ ἂν δικαίως 
τούτου τυχεῖν τοῦ ἐπαίνου τὸν μὴ εἰδότα, τέ ἐστι νόμος. 
᾿α1λλ᾿ οὐδέν τι χαλεποῦ σπιράγματος ἐπειϑυμεῖς, ὦ ᾿Αλχι- 

βιάδη, φάναι τὸν Περιχλέα. βουλόμενος γνῶναι, τέ ἔστι 

γόμος᾽ πάντες γὰρ οὗτοι νόμοι εἰσίν, οὺς τὸ σπιλῆϑος 
συνελϑὸν χαὶ δοχιμάσαν ἔγραψε, φράζον, ἃ τὲ δεῖ ποιεῖν 
καὶ ἃ μή. Πότερον δὲ τἀγαϑὰ νομίσαν δεῖν στοιεῖν. ἢ 
τὰ καχά; Ταγαϑά, γὴ Δία, φάναι, ω μειράκιον, τὰ δὲ 

2 

χαχὰ οὐ. Ἐὰν δὲ μὴ τὸ πλῆϑος, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὅπου ὃλι- 

τες) πολλάχις ἐμὲ μιμοῦ νται, εἶτα θοϊάθη Ἰυσησοη Μηηθγη θοβδίδηἀθηθ 
ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν. γε  ηἰβ ἰδ συνουσία ὈδΖοίοἢ- 

ποῖ, Εἶπα παίδευσις --- ἀ85 Αϊ. τί ἐστὲ νόμος: 8ι:1.1.} 
βᾶρί ἀὰ5Β Βοϊσοπάθ --- μαί πίοι χὰ τίσι. Εἶπ Καυγζδ Βεδαϊείοι νοι 
βίαιρο πάρη. -- οὐχ νογποῖης νόμος νᾷὶ. ἸΥ͂, 4, 18. -- δήπου 
ἄθη Ἃτυπά, ἄδὺ ἴῃ ἀρέσχοντος -Ξ- οἰπφοδοναϊ οί οι ορίπο»", τος δή, 
Σωχρ. ἰἰερί, ὑπὰ Ὀγπσὶ ἴμη ἴῃ νβ]. ζὰ Π], Τ, 2. --- ὡς τι «ἀδηη“. 
ἀεβοηβαίζ Ζὶ ἄθη) ζυνοϊίθη ἴῃ ὧρ- --᾿ οἶμαι «ἀἰή. 5.1, 1..20. 
μηκότε Ἰϊορομάθη αταπάδ : 56. γογ- 
Καμγίθη πλϊΐ 5. ἢἰοῃ νιοὶ}... βοη- 
ἄθγη νγοὶ] .... Ὰ 

40. πρὶν εἴχοσιν ἐτῶν εἶἷ- 
ναι, αἴδο νοῦ 480; ἀδῆῃ ΑἸΪκ. νγἃὺ 
πὶ 450 φοθογθη. -- τοιάδε .. 
διαλεχϑῆναι, οἴῃ Βεοῖβρίθὶ, υνῖὸ 
Ἰάηρογο Βγθυπᾶθ ἀε5 δόΚι, ἰῃγθηὴ 
Μεϊβίον ἰπὶ ἐξετάζειν πδομδ}Ν- 
θη. νεῖ. ΡΙΔΙ. ΑΡΟΪ. 28, 6: χαὲ 
αὐτοὶ (οἱ νέοι μοι ἐπακολουϑοῦν- 

42. οὐδέν τι, ἀὰγεδν δὲ 
πο 8. ἄδηη ἀδγ Ασοιβαίϊν Κη 
νου ἐπιϑυμεῖς ἃ ᾶησθη. 8 τ, 47, 
14, δ. Εβ Καῆῃ ἃ06Γ 0 ἢ οἷ Ασα. 
ἄθν Βοζίθιμηρ βοῖῃ: ἴῃ Κοῖπον Β6- 
Φθῃυηρ βοννογ, -- τὸ πλῆϑος 
»ἀδ5 γοΠ κα, ἴῃ ἀδν Αἰγράθ νοὶ ἄθη 
Ἀδάπογη τὸ ὑμέτερον πλ. ---α νὸ- 
μίσαν, πβμ οὶ τὸ πλῆϑος. Νδοῖὶ 
πότερον δὲ ογβᾶησο οὺς οὐδν ἃ 
ἔγραψε. Κι. 50, 8, 1. Υᾳ}.}1, 1..28. 
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γαρχία ἐστίν, ὀλίγοι συνελϑόντες γράψωσιν, ὅ᾽ τι χρὴ 
σοιεῖν, ταῦτα τί ἐστι; Πάντα, φάναι, ὅσα ἂν τὸ κρατοῦν 
τῆς σόλεως βουλευσάμενον, ἃ χρὴ χτοιξῖν, γράψῃ, γόμος 

χαλεῖται. Καὶ ἂν τύραννος ͵ οὐν χρατῶν τῆς πόλεως 
γράψῃ τοῖς πολίταις, ἃ χρὴ ποιεῖν, χαὶ ταῦτα νόμος ἐστί; 
Καὶ ὅσα τύραννος ἄρχων, φάναι, γράφει, χαὶ ταῦτα νό- 

μος καλεῖται. Βία δέ, φάναι, καὶ ἀνομία τί ἐστιν, ὦ 

Περίχλεις; ἀρ᾽ οὐχ ὅταν ὃ χρείττων τὸν ἥττω μὴ στείσας, 
ἀλλὰ βιασάμενος, ἀναγχάσῃ ποιεῖν, ὅ τι ἂν αὐτῷ δοχῆ; 
Ἔμοιγε δοχεῖ, φάναι τὸν Περιχλέα. Καὶ ὅσα ἄρα τύραν- 
γος μὴ σπείσας τοὺς πολίτας ἀναγχάζει :τοιεῖν γράφων, 
ἀνομία ἐστί; 4οχεῖ μοι, φάναι τὸν Περικλέα" ἀνατίϑεμαι 
γὰρ τό, ὅσα τύραννος μὴ ττείσας γράφει, νόμον εἶναι. Ὅσα 
δὲ οἱ ὀλίγοι τοὺς τιολλοὺς μὴ ττείσαντες, ἀλλὰ χρατοῦν- 
τὲς γράφουσι, πότερον βίαν (φῶμεν εἶναι, ἢ μὴ φῶμεν; 
Πάντα μοι δοχεῖ, φάναι τὸν Περιχλέα, ὅσα τις μὴ πείσας 
ἀναγχάζει τινὰ στοιεῖν, εἴτε γράφων εἴτε μή, βία μᾶλλον 

ἢ νόμος εἶναι. Καὶ ὅσα ἄρα τὸ πᾶν “τλῆϑος κρατοῦν 
“τῶν τὰ χρήματα ἐχόντων γράφει μὴ πεῖσαν, βία μᾶλλον 
ἢ νόμος ἂν εἴη; Πάλα τοι, φάναι τὸν Περιχλέα, ὦ ᾽41- 

ΠΟ ΔΘ ΒΡΓΟΟΠΘη; ἀδ[5. 516 4Ρ6Γ 48. τὸ χρατοῦντης πόλεως 
»(ἴς δίδαίβροννα! ἐς. 

44. ὧρ᾽ οὐχ ετβᾶηζε βία ἐστί. 
-- ἀλλὰ Πτὐμρνοῦ: Εἰπθ 
βίγθπρε Πεβηϊοη νὸν βία ννὕγάς 
βιασάμενος Δυ 580} ]6ἴβθη, νν 61} ἴῃ 
ἴῃπὶ ἀδγ Ζὰ ἀεἤπίογεπάς ΒερτΙΠ᾽ ν]6- 
ἄθγ νογκοπημηί. Ποοΐ 5011 Ζυρ] οἷο} 
ἃ0 6} ἀνομία ἀεβηϊογί νγεγάθη ; ἀθϑ- 
ἨΔ1Ρ ἰδέ ἀθγ ἄδπὶ μὴ πείσας [Ἃο]- 
βεπὰς ἀερθηβαί ποθ ἐρθη 8η- 
βίδίβι ας, ἀα ΘΓ δἰνν 8 Δ οἢ ἀἷδ ἀνομία 
Βοζοϊομποηᾶθβ δίῃ], --- ἀνατί- 
ϑεμαι,ϊοῖὴ πολ 6 συγ Κα, οἴη 
ὈΠΠΠοἤον Αὐβάγαοϊς, νοπὶ Βτγοίβρί οὶ 
ΒΟΓΡΘΠΟΙΏΠΊΘη, θεοὶ ἀθπὴ τη ἀἐϊΐο 
Ῥογοῖ5 σοβείζίθη δίοῖπθ υυϊοᾶθγ χὰ- 
τὔοκζίοι! (ἀναντιϑέναι πεττούρ). 
ΠΙδ Βεάουΐϊυης ἀε65 Μϑάϊιπ)8 ἰδὲ Κἂν. 
- μὴ πείσας, Ὀΐεβε ογίε ἰηὰ 
ὃ 48 (χαὶ ὅσα τύραννος... γράφει) 

Πΐοῦ βίθῃθη, θϑιιῃί ἀδγαῦῖ, ἀαΐς 
Πη8η 516 ἴῃ αἴθ ἤβάθ ἀθ8 Ῥϑγ. πϊποίη- 
Ἰερϑθὴ Κῆη, υνἱθ 8ἷ6 νοὴ ΑἸ. δ οἢ 
Πἰποί σοὶ οσὶ γγογάθη βἰηά. ἢθπη 
ἀδΓ Βερτη 465 τύραννος ἰηνοϊνίοτγί 
ἀ48 μὴ πείσας. εἰ. ἐν ϑ. 125 
ἡγεῖτο τὴν -- ἀχόντων τε χαὶ 
μὴ κατὰ νόμους (ἀρχήν), ἀλλ᾽ 
ὅπως ὃ ἄρχων βούλοιτο, 
τυραννίδα. 
ἀδιτὸ πᾶν πλῆϑος, ἀδ8 β8η2ε 

ΨΘΓΒΔΙΏΠ6] (6 ΥΟἸΚ. --- ἡ νῦ μος. 
Ὀὶ6 Ροβί(ἶνε Δπίνοτί δυΐ ἀΐε Εγαρε 
(8 41) τί ἐστι νόμος; [6}{ Ζυ]οίζί. 
5... ἃς ΕἸη]. 8 12 Αηπη. Ἐξ Καπὶ ΠῸΓ 
ἀάγϑυῇ ἃη, Ζὰ Ζεῖσθῃ, θοῦ νυ θ᾽ οἢ 6 
ἀεροηβίδηάε ΑἸΚ. σόγη ὑπᾶὰ εἰ Γγὶρς 
ἀἰβρυι γί ὑπὰ ννῖθ δ᾽ 68 νογβίδηά, 
ἄδη ἄθρπογ ἴῃ ἀΐθ Επρε Ζὺ ἀγοί θη, 

4θ. μάλα τοι τὰ νογθίηθη τϊί 

44 

46 



48 

θ4 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

κιβιάδη, χαὶ ἡμεῖς, τηλικοῦτοι ὄντες, δεινοὶ τὰ τοιαῦτα 

μεν" τοιαῦτα γὰρ χαὶ ἐμελετῶμεν χαὶ ἐσοφιζόμεϑα, οἷά- 

περ χαὶ σὺ νῦν ἐμοὶ δοχεῖς μελετᾶν. τὸν δὲ ᾿Αλκιβιάδην 
φάναι" Εἴϑε σοι, ὦ Περίχλεις, τότε συνεγενόμην. ὅτε 
δεινότατος ἑαυτοῦ [ταῦτα] ἦσϑα. 

Ἐπεὶ τοίνυν τάχιστα τῶν πολιτευομένων ὑττέλαβον 

χρείττονες εἶναι, Σωχράτει μὲν οὐχέτι τεροσήεσαν᾽ οὔτε 
γὰρ αὐτοῖς ἄλλως ἤρεσχεν, εἴ τε προσέλθϑοιεν, ὑττὲρ ὧν 
ἡμάρτανον ἐλ ἐγχόμενοι ἤχϑοντο᾽ τὰ δὲ τῆς πόλεως ἐ ἔπρατ- 
τον, (ὠγ7ύξρ ἕγεχεν χαὶ Σωχράτει ττροσῆλϑον. ἀλλὰ Κρίτων 

τε Σωχράτους ἣν ὁμιλητὴς χαὶ Χαιρεφῶν χαὶ Χαιρεχράτης 

χαὶ Ἑρμογένης χαὶ Σιμμίας καὶ Κέβης χαὶ Φαιδώνδας χαὶ 
ἄλλοι, οἱ ἐχείνῳ συνῆσαν, οὐχ ἵνα δημηγοριχοὶ ἢ διχανιχοὶ 
γένοιντο, ἀλλ᾽ ἵνα, καλοί τε χἀγαϑοὶ γενόμενοι, χαὶ οἴχῳ 
καὶ οἰχέταις χαὶ οἰχείοις χαὶ φίλοις καὶ στόλει χαὶ πολίταις 

δύναιντο χαλῶς χρῆσϑαι" 

δεινοί. -- χαὶ ἡμεῖς, ἃ. ". ἰοἱ 
ἀπὰ πιοῖπο ἔγοαηάθ, δίουίθ, ἀϊΐδ 
Ῥρεκ]. ἴῃ). οἰ] 6 ΒΘΙΒΕ 56. ὕθει- 
Ἰοροηἢοῖς βρυῖοῃΐ, ἱγοΐζ ἀν 'πὶ νοῦ- 
που θηάθη σοροθοηθη ΒΙδἴξο, Ζὰ- 
ΒΘ] ΘΙ οἢ. πὐϊΐ οἰποπὶ πῇς ΒΟ θγΖθη- 
ἀδὺ Ἰγοῃΐθ, υνῖθ ἀἴθ πδομβίθη Δ οτί8 
τζείρϑη, --- δεινοὶ τὰ τοιαῦτα, 
οίᾶτι ἴῃ ἀδγβ] ΕἸ ον θη (θῖβρα- 
(ἰογἸς βίη). --- ἐσοφιξ όμεϑα, 
κὶ ἄσοι! θη ἃ08. --χαὶ... οἷά- 
περ χαί. 8. τὰ 1, 1,0. --- δει- 
νότατος ξἑαυτοῦ (Ξε σεαυτοῦ 
νἷθ 11, 0, 8, ἀηάογε Βοίβρίθὶο θεοὶ 
ΟἸΡονί), 8 βίἃτ Κϑίθη. Ῥρυκ], 
ἴῃ ἄθη νϑυβο  θάθηρθη δίδαἀϊθη βοίηθα 
[ρθη 5. νυἱνὰ πλϊΐ δ᾽ οἷν 56] 08. νϑγ- 
Θ᾽ μθη. ἴῃ ἀἴοβοιη ἘΔ1Π6 σοιΐ σο- 
νη] αὐτός ἄθπὶ (ἀδηϊιὶν ἀδς 
ΒοΠοχ ν ργοποιμ ἢ 5 ΨΟΓΠΟΙ, νγᾶ5 Πΐδι 
φυνβοθθη δεινότατος ἀαπὰ ἑαυτοῦ 
ἄυγο ἀἶὸ δον! ἃ ἀθν ΑΡΒΟΒ ΓΙ 6 Υ 
Ἰοῖοι δυβρθία! θη βοὶῃ Καηη. Βοὶ- 
ΒΡΊΘ᾽ο 88 Πογοάοι ππὰ Αὐγΐδῃ β᾽θῖιο 
μοὶ ἀγαπάπμηδιη: (μία ἐγι οἱοοιυ ον 
αν»»ταηὶ Ποροάοῖο αἀδὑθαΐξι) θ. ΟἿ, 
Κι. 49, 9 

κ ΄ 2 , 

χαὶ τούτων οὐδείς. οὔτε νεώ- 

41. ἐπεὶ τάχιστα. 380 
μα]ὰ 415. --- οὗτε.. τε, πθο... 
οἱ, Ναί! υυϊτά, ἀὰ ἀθὺ χυνοὶΐα 
δείΖ Ὧὰ5 γογάογ- πη Νδοιβαΐζ θ6- 
δίδμι υπηὰ ἀον δογάθιβαίζ νογβίθί, 
τέ ἀϊοβθηὶ Βοϊσοίασί. Εβ Κοηπηΐδ 
46. ἀυ0ἢ Ποϊίπθη: ἤχϑοντό τε. 
εἰ προσέλθϑοιεν. --- ἄλλως. ΠΝ 
Ἰδρεϊβοι: ἂὰ5 ἀπάογοη ἀγάπάθῃ, αἷβ 
ἀδπη ἴμ [Ὁ]. ΔΘ ΘΟ ΌΘΠΘΗ. --- ὦ »- 
περξἕνεχεν χαί, ΜΜΘΒΙΔΙΡ κ᾽ 
ΘΟ 6 δϑυσὴ «-. 
. 48, Κρίτων... Φαιδώνδας. 
Ὅρον Κυιίοη νρ]. 11, 9. 1 δ. ἄθεον 
Οπᾷτοριοη, ἄθη Ατιβίορι. Νὰ. 104 
γοῦΖυσθν οἶδα πλϊξ δ Κτ. ΖΒ πη  ἢ- 
βί6}{ς 1], 8, Θ. ἀπά οροηάδ ἄδθι 
Ομ το κγαίοβ, ἄθη Βεαάθυ ἀθβ Ομὰ- 
ΤοΡροη. Κοροβ παπᾶ ϑἰπηηνὶὰβ. γϑ- 
ἰοῖβθη ἴἢγὸ ν᾽ αἰουβιδάί ΤΊ θα, ἀπὶ 
ἄδθῃ δ κτ, σὰ ᾿ἰόγοη. ὅ. 1]. 11, 11 
υηὰ ΡΙαί. Ρηδοά. δ9, ., Αὐεὶ Ρῃὰ- 
ἀοπάδθ ΨὩΓ οἷὰθ ΤΠ Θθδηοσ. {06 Γ 
ΒΠογμοσ ΘΠ 685 8. σὰ ἢ], 0, ὃ, ΙΥ͂, 8, 4 
-- δημκηγοριχοὶ ἣ διχανιχοί, 
βδδοῖῖο ἀἶο, Βείθπ: ἰνϊοῦῖ ἀθῖοῦ- 
Βομίοάδηθη Βοἀορσαί(ασοη, ἀὰξ 56- 
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τερος οὔτε τιρεσβύτερος ὦν, οὔτ 
οὔτ᾽ αἰτίαν ἔσχεν. 

᾿“λλὰ Σωχράτης γ᾽, ἔφη ὃ χατήγορος, τοὺς πατέρας 
χιροτεηλαχέζειν ἐδίδασχε, πιείϑων μὲν τοὺς συνόντας αὐτῷ 
σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, φάσχων δὲ χατὰ νόμον 
ἐξεῖναι παρανοίας ἑλόντι καὶ τὸν πατέρα δῆσαι. τεχμη- 
ρίῳ τούτῳ χρώμενος, ὡς τὸν ἀμαϑέστερον ὑττὸ τοῦ σο- 
φωτέρου νόμιμον εἴη δεδέσϑαι. 
ἀμαϑίας ἕνεχα δεσμεύοντα διχαίως ἂν χαὶ αὐτὸν ᾧετο 

δεδέσθαι ὑττὸ τῶν ἐπισταμένων, ἃ μὴ αὐτὸς ἐπίσταται" 
χαὶ τῶν τοιούτων ἕνεχα ττολλάχις ἑσχόττει, τί διαφέρει 
μανίας ἀμαϑία᾽ χαὶ τοὺς μὲν μαινομένους ᾧετο συμφε- 

ρόντως ἂν δεδέσϑαι χαὶ ἑαυτοῖς χαὶ τοῖς φίλοις, τοὺς δὲ 

μὴ ἐπισταμένους τὰ δέοντα διχαίως ἂν μανϑάνειν τεαρὰ 

ἐποίησε χαχὸν οὐδὲν 

Σωχράτης δὲ τὸν μὲν : 

τῶν ἐπισταμένων. 

ΠῚΒ ἀε] ΠΡ γα ἰν ὰπὶ ἀπά ἰαάϊοῖα]6. 
-- αἰτίαν ἔσχεν. 5. 1, 2, 21. 

49. ΙηΠ4}{ Ὀὶβ8 ὃ δῦ: ΠΝ οΥ. 
- δ} ηἶθ ἄθν Κιηάοι. χὰ ἄδθη ΕἸίθΓη 
ὑπὰ ἀον εγννυδηάίθη ὑπο 516 ἢ 
ψγΟ } 6 ΒΟ Κι. οϊποβυν οθ8 βίῦγθη οὐδὲ 
αυΠῦβοη. Ἐπ ογκαπηΐθ 406 ., ννῖὶθ 
ἀϊοβο Ν ου ἢ ἐπῖβθ6. θοὶ νἰθὶ θη οἰννὰβ 
5802 ΑυΓβοη οἶθ8. πη ἃ Κγρου! 68 
ὈΙοῖθθη, νυ! γοηἀ τηδη ἀοοὶ βοηβί 
δ Κῦγρθυ! οι οβ. πὶ ἤρολί Κοίηθη 
Ἄγ οει Ἰορί, βου οἶΐ 65. πἰομί νοπὶ 
(οἰβίθ θθβθοῖὶ ἰδέ, ὑπὰ νγῶν ἀδῇοι 
Ῥομῦδί, ἀθη Βοζίομυηρσθη ἀθν δ οι- 
νν ηάίοη ἀστοὶ α οϑ᾽ παρ πη ἃ νγθοὶ- 
86] βο (ἰρϑη Βοϊβίαηα οἴπθη 58. {{Π| 6 ἢ 
1068} υπὰ «δἴποη [ἐβίογοπ ΗΔ} Ζὰ 
Βερει. --- ὁ χατήγορος. 8. τὰ 
8.9. -- ον αίξειν ἐδί- 
οἰρδβ ΒΟ] σι ἴῃ Αὐἱβίορι. 
ΝΡ. 1821. ΡΠ εἰ αἰ ρρ᾽ 465, ἃ15 Βομῦ- 
1ὲγ ἀδβ8 ϑοῖι,, βοίηθῃ δαίον. ἀπά 
Ῥονγεῖδί, ἀδῖβ ἐγ 45. Βθολὶ ὀρ 
μιᾶ}06. τος αὐτῷ. ἘΡδηβ0 [ν5}1 
τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ υπὰ τῶν 
συνόντων αὐτῷ. -- παρανοίας 
ἑλόντι, ψοῆπ πδὴ ἵπῃ ἀδ8 
ΜΝ αμη βίη 5 ἄρον τὶ ἴ ἃ Ὁ 6. 
Και 41, 22. Ο. 422. Εβ ἰδέ πἴθγ νοὴ 

ΧΘηΟΡ"οη, ΜΘΠπΊοΓ 8 θη. 6, Αὐῇ. 

3 “ -' , 2 Ξ ς ’ 

ἀλλὰ Σωχράτης γὲε, ἔφη ὃ κατήγορος, 

ἄθν νομὴ (οβοίζε ροβία((οίεη ΚΙᾶρο 
παρανοίας ἀϊε Ἀδάρ, νῖδ ἰδ ζ' Β. 
θοσθη ΒΟΡΠΟΚΙ65. νοη βοίπθη 86}- 
ἤθη δηρθβίθ!!  ψογάθη ᾿ἰϑί. γε]. 
ΑὙβίορι. ΝΡ. 844 Ε΄: οἴμοι, τί 
δράσω παραφρονοῦντος τοῦ πα- 
τρός; πότερον παρανοίας αὐτὸν 
εἰσαγαγὼν (νοῦ θεῖο!) ἕλω, ἢ 
τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐ- 
τοῦ φράσω; [|)ὰ8 Νοναπάδηβοίῃ 
ἀϊοβοβ (βοΐζει, βαρ ἀδὺ ΑΠΚΙΆσΘΓ, 
Πλ [5 ὈγΔ Οἢ 6 Θοκναίδβ, ΠῚ Ζὰ ὑ6- 
υνοῖβθη, ἀα β σοβοίζιοἢ ἀν ΤΠηνν]85- 
ΒΟπάθγο ᾿ΠΠΠῚΘΡ γῸ ἢ ἄδθπὶ ΝΥ οίβογθῃ 
ΒΘ ΙΈββθοῖὶ νογάθη Κῦππο. --- χαὲ 
τὸν πατέρα, 861058. βεἴπ θη 
νΝαίοτ, Ηϊθυπ ἰδὲ πἰομὶ σοβδσί, 
ἀαίβ. ἀΐθβ. Δ 0} ἃπάθγοη δηζαί ἢ 
Β6Β6(2}10}} 5εἷ. --- τεχ κηρίῳ, Βιὰ- 
αἀἰκαὶ ζὰ τούτῳ: 818 Βεν οῖβ. 8. 
Ι, 1, 12 Ζὰ δούλοις. 

ὅ0. δεσμε ύο ντα, ΠΕΠΉΠΩΝ 
ἄλλον τινά. -- ἂν... δεδέ- 
σθαι, νἅτάε ἴῃ ΒΦ 556 ]ὴ 56- 
Βδ]τεπ.: --- τῇ διαφέρει μα- 
νίας ἀμα ϑία, νόονοῦ ΠῚ, 9,0 
ἀϊε δάς ἰβί. --- ἑαυτοῖς υπά τ. 
φίλοις ᾿ᾶησοη ἃ} νοὴ συμφε- 
ρόντως. 

9 

49 
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οὐ μόνον τοὺς πατέρας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλοις συγγενεῖς 
ἐποίει ἐν ἀτιμίᾳ εἶναι παρὰ τοῖς ἑαυτῷ συνοῦσι, λέγων, 
ὡς οὔτε τοὺς κάμνοντας οὔτε τοὺς διχκαζομένους οἱ συγ- 
γενεῖς ὠφελοῦσιν, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἱ ἰατροί, τοὺς δὲ οἱ 
συνδιχεῖν ἐτειστάμενοι. ἔφη δὲ χαὶ ττερὶ τῶν φίλων αὐ- 
τὸν λέγειν, ὡς οὐδὲν ὄφελος εὔνους εἶναι, εἰ μὴ χαὶ 
ὠφελεῖν δυνήσονται" μόνους δὲ φάσχειν αὐτὸν ἀξίους 
εἶναι τιμῆς τοὺς εἰδότας τὰ δέοντα χαὶ ἑρμηνεῦσαι δυνα- 

μένους" ἀναπείϑοντα οὖν τοὺς νέους αὐτόν, ὡς αὐτὸς εἴη 
σοφώτατός τὲ χαὶ ἄλλους 
οὕτω διατιϑέναι 

ἱχανώτατος ποιῆσαι σοφούς, 
᾿ » ,ὔ [42 - 

τοὺς ἑαυτῷ συνόντας, ὥστε μηδαμοῦ 
2 ᾽) δὰ . )) 5.5 Ξ . ς ΄ ὅν 2 2 

σταρ αὑτοῖς τοὺς ἄλλους εἶναι τερὸς ἑαυτόν. ἐγὼ δ᾽ αὖ- 
τὸν οἶδα μὲν χαὶ περὶ πτατέρων τὲ χαὶ τῶν ἄλλων συγ- 
γενῶν χαὶ τεερὶ φίλων ταῦτα λέγοντα" καὶ ττρὸς τούτοις 

, “ -" - Ὶ ΄ τ ’ , 

γε δὴ, οτι τῆς ψυχῆς ἐξελθούσης, ἐν ἡ μόνῃ γίγνεται 
, Ν - - , 2 ’ Χ , 

φρόνησις, τὸ σῶμα τοῦ οἰχειοτάτου ἀνϑρώτιου τὴν ταχί- 
στην ἐξενέγχαντες 
ἕχαστος ἑαυτοῦ ὃ 
[4 ὃν 2 ἊΥ ΕἸ 

Ὁ τι ἂν ἀχρεῖον ἢ; 
Υ̓ , Ξ 

αλλῳ παρέχει 

52. ὡς... ὄφελος, ἀπ] 10}} ἐστί. 
-- ἑρμηνεῦσαι. ῬΦΙΚΙ6β ,βδρί 
Βεὶ Τθας. 11, 600: οὐδενὸς οἴομαι 
ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα 
χαὶ ἑρμηνεῦσαι. Βεὶ [μιοἴδη ηἰπγηνΐ 
ἄϊεβο Βογάθιπηρ ἴῃ ἀθπ Ῥγδθοθρί. 
τποίον, (δ 2) ἄς ογϑίθ 5.61}16 οἷῃη. 

κιηδαμοῦ τε ἄφη. Ρῥγϑιὶ!. --- 
πρὸς ἑαυτόν, ἴῃ δ Υρ] οἰ ἢ 
πλῖᾧ ἰὴ 56 1081. ΝΙΝ. 1.8, 1. 
, ὅ., 4. ΙΥ͂. 8 8,1. Νίοιί πρὸς αὐ- 
τόν, ΜῈ }} ὥστε ἀἴδ νοι ϑοκταίοβ 
Βα βομεἰσίο ΕοΙρο Βοχοι μηδ, νν65- 
μα] Δι. μηδαμοῦ, αἰομΐ οὐ- 
δαμοῦ. 

ὅ8. οἶδα μέν. Πδπὶ δαίβρυϊομι 
ἢἰολὶ ἔλεγε δέ ἴπὶ ἴοἱ. ὃ. ΥἹεΙ- 
ἢν υνἱγὰ ἴῃ θεῖ άθη δκ ἀἴὸ Αηραθο 
ἀδ8 Αμἰ ἄρσουβ οἰπσοιᾷππν! απ ποοὶὶ 
ἀσγοῖ ἀπάουο Αὐϊβουιησθη ἄδ5. 80- 
Ἰχυαίοβ. οὐσᾶηχί, αἀἷθ πιϊΐ ἰθῆθὺ ἴῃ 
ΘηΡῸ ἢ Ζυβαηη πη δ ησ6. βίη. 

ἀφανίζουσιν. 
στάντων μάλιστα φιλεῖ, τοῦ σώματος 
χαὶ ἀγωφελές, αὐτός τε ἀφαιρεῖ χαὶ 

αὐτοί τέ γε αὑτῶν ὄνυχάς τε χαὶ τρίχας 

Ἰοάου. πὶ 

, , ; -- 

ἔλεγε δέ, ὁτε χαὶ ζῶν 

ὈΊε86 ΕἸηνἀπλιηρ; ἱστὰς ἀυγοὶ οἶδα 
μέν εἰησο[ἅμγ, οόζὰ ἃ]5. ἀθβθη- 
582 (5. Ζὰ ἡ μέν 1, 1, 1) νογβοινν οί, 
νγὰβ ὃ ὃ0 [(οἱρί, ἀδίβ. ἠδ]. ἢ ἀοῖ 
ΑὨΚΙᾶρον ἀϊε Βοάδυξαπρ Ἰδηον κ6- 
ἄδθη σϑηδιὶο ἢ νου Καηηΐ ἢ 6. 8. ἀϊδ 
[ὩΠ8] 58ηΖ. Ζὺ ὃ 49. -- χαὲ.. γε, 
508. 8Γ. τοῦ οἰχειοτάώτου 
ἀνθρώπου, ἀδϑ πὰ ἢ Κἐδη(Δη- 
σομονϊ 56) γεννδηάίθῃ. 

54. Κοπβίγυϊοτγο: ὅτι καὶ ζῶν 
ἕχαστος δ τι ἂν τοῦ σώματος, ὃ 

ἑαυτοῦ (ΝΟ 510}}} πε; των μάλιστα 
φιλὲ τ, ἀχφεῖον ἢ καὶ ἀνωφελές, 

αὐτός τε ἀφαιρεῖ χτλ. ὈΟορεῖ 
ΒΟ] κι νοῦ: ὃν πάντων, τἷϊ Τὶϊ- 
δαπηρ νου τοῦ σώματος; ἄδηα αἰεὶ 
βοίηθη Κῦνρον, βομάθγῃ 5 ὶ ὁ ᾽ν ἰδ 6 

πιοίβίθη, 80. ΜΙοπαπάοῦ 
828: φιλεῖ δ᾽ ἑαυτοῦ πλεῖον οὐ- 
δεὶς οὐδένα. -- παρέχει (βοδίαϊ- 
161), ἡ ἀμ} 1} ἀφαιρεῖν. πο αὐτὸ ἑ 
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χαὶ τύλους ἀφαιροῦσι, καὶ τοῖς ἰατροῖς “ταρέχουσει μετὰ 
χόνων τὲ χαὶ ἀλγηδόνων χαὶ ἀποτέμγνειν καὶ ἀτοχαίειν, 
χαὶ τούτου χάριν οἴονται δεῖν αὐτοῖς χαὶ μισϑὸν τίνειν" 
χαὶ τὸ σίαλον ἐκ τοῦ στόματος ἀττιοτιτίουσιν ὡς δύνανται 

σεορρωτάτω, διότι ὠφελεῖ μὲν οὐδὲν αὐτοὺς ἐνόν, βλάτετει 
δὲ πολὺ μᾶλλον. ταῦτ᾽ οὖν ἔλεγεν οὐ τὸν μὲν πατέρα 
ζῶντα χατορύττειν διδάσχων, ἑαυτὸν δὲ χατατέμγειν, ἀλλ᾽ 

ἐγχειδειχνίων, ὅτε τὸ ἄφρον ἄτιμόν ἐστι, :ταρεχάλει ἐττι- 
μελεῖσϑαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶγαι χαὶ ὠφελιμώτατον, 
ὅττως, ἐάν τε ὑττὸ πατρὸς ἐάν τε ὑττὸ ἀδελφοῦ ἐάν τε 
ὑχεὸ ἄλλου τινὸς βούληται τιμᾶσϑαι, μὴ τῷ οἰχεῖος εἶναι 
σειστεύων ἀμελῇ, ἀλλὰ :εειρᾶται, ὑφ᾽ ὧν ἂν βούληται τι- 
μᾶσϑαι, τούτοις ὠφέλιμος εἶναι. 

Ἔφη Ὅ" 

χιοιητῶν ἐχλεγόμενον τὰ πτονηρότατα χαὶ τούτοις μαρτυ- 
ροίοις χρώμενον διδάσχειν τοὺς συνόντας χαχούργους τὲ 
εἶναι χαὶ τυραννιχούς, Ἡσιόδου μὲν τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος, 

.γε.. ἀφαιροῦσι, πιᾶη δπί- 
ἰεάϊει ΒΙ10ἢ 18 5610 8. 8εΐπΠ6Ὑ.. 
Δ εσθη ἀδ5 δυΐ ἕχαστος Ὀδτοσδηθη 
ΡΙυΓα 15. 8. σὰ ἃ 62. Ναιὔν!οι ρμε- 
2166 816} ἀϊθ ἡ ογίς μετὰ πόνων 
,- ἀποκαίειν ὨὰΓ ἃ τύλους. -- 
μισϑὸν τίνειν. ἀδινδμη ἰὴ μι- 
σϑὸν ἀποτίνειν οἀδι ἐχτίνειν οἄον 
τελεῖν. --- ἐν ὄν, πϑπη ὁ τῷ σώ- 
πα τε ρΊ χα .ἷ,,4..41. 

δᾶ; ἐπιδεικνύων βίθῃς πἰομί 
ΡᾶγΆ]]6] Ζὰ οὐ διδάσκων, Ξοηάθιη 
ἰδ πηΐὶ πα ρεχάλει Ζὰ νοι θἰπάθῃ; 
ποῖ οὐ διδάσχων ἰδί ἀΐε Κοι- 
βίγα κιϊοη σοὰπαάοιί, ννἱθ 'πὶ [ἃ οίη, 
Π8ΟΙΝ γογ 40 56 ἢν οἵ! (8.). --- βού- 
ληταε, ϑ})6 κι ἰδὲ ἀδ8 θεὶ παρε- 
κάλει τὰ εὐρηζοηάθ ΟΡ) 6Κί. 

ὅθ, [πῃ 8}0 "15 ὃ θ4: )α[5 ϑοκι. 
ἀυτοῦ ΜΠ ΒΡγα ἢ νόὰ ΠΟ ίουβίο!- 
ἴθ ἀῃ81{{Π|Ὶη6 ἀηὰ ποιοὶ ηβοῃὰά- 
᾿ιεῖθ Πμοἤγθη νουργοὶίοι ἢ θ6, νυ ἱτά 
ἃ Φυνεὶ 56} ἢ υυἱάἀθυ! αὶ, νυ] ἢ 6 
ΒΚ κγ, βε! υ8ὲ βηζ ἃηάδιβ δυβίοοίο, 

45 ἀδγ Αηἰ σοι ᾿ἢπὶ ἀπίθγβοῃο, 
ννἷῈ ἀϊθβ. 800} βοῖη υὑποϊσοηηΐίὶ- 
565, ἰδ 6}}] 0565 ππὰ ἀδπ) δίδαΐθ ΖΌΠῈ 
στοίβίθη Βυθπιθ σογοι πο πάθ5. [,6- 
θη δεκθηηθη [ἃ[8[, ΝΟ 8] 6 θη 
(δ 02 --- 064) νογαϊοπίθ ἀἴθβοῦ Γοὶπθ 
απ4 4}1685 ααίε [γάογπάθ ίδηη πο μέ 
ἄδη Τοά, βϑοπάδτγη ἀΐϊθ ῃδοῃβίς Αἰι8- 
χες μπυῃρ. τ ἐκλεγόμενον ὅτῳ 
διδάσκειν τοὺς συνόντας. 
ὕμον ἀδ8 Τῇῃδίββ ἢ 6, ἀὰ5. ἀἴδβοι 
Ἐπ βιθ!!ηρ᾽ σὰ ἀταπάθ ἰὰρ, νΒ]. 1, 
υ, δι ς- τούτοις μαρτυρίοις 
χρώ μενον, Ννὶδ τεκμηρίῳ τουτῷῳ 
χρώμενος ἃ 45. Ἡσι δου 
με ἑ ν᾽ οισᾷηΖθ ἐκλεν γόμενον. --- 

γον. οβἰοά. Ἔργα χαὶ ἡμέ- 
ὮΝ γ. 911. νγὸ Π0 νὸὴ ἄθη Ατ- 
δοίίοη. ἀ65 ἰναπάμθϑιιοβ αἴθ Βοάδ ἰβί. 
ἢν Δηκιᾶσον θοπαΐχί ἄθη 05 ἄθιὴ 
ΖυιξαιοτηθῃΠΔηβ6 Βοιίββθηθη 6 Γ8 Ζιὶ 
ΒΘΙΠΘΙῚ ἄν εοκε, ἱπάθπὶ ΘΓ οὐδέν, 
νγἃ8. ΖᾺ ὄνειδος βε ότι, πὶ ἔργον 
γειρθαηὰ. --- «εργίη πὶ Ιλ κοπιὶ 

5Ὲ 

) ν ς ΄ Α - ΒῚ δ , ᾿- 

αὑτὸν ὁ χατήγορος χαὶ τῶν ἐνδοξοτάτων 368 
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τοῦτο δὴ λέγειν αὐτόν, ὡς ὃ ποιητὴς χελεύει μηδενὸς 
ἔργου μήτε ἀδίχου μήτε αἰσχροῦ ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ 
ταῦτα ποιεῖν ἐτεὶ τῷ χέρδει. Σωχράτης δ᾽ ἐπεὶ διομο- 
λογήσαιτο τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι ὠφέλιμόν τε ἀνϑρώπῳ 
χαὶ ἀγαϑὸν εἶναι, τὸ δὲ ἀργὸν βλαβερόν τὲ χαὶ χαχόν, 
χαὶ τὸ μὲν ἐργάζεσθαι ἀγαϑόν, τὸ δὲ ἀργεῖν χαχόν, τοὺς 
μὲν ἀγαϑόν τι ποιοῦντας ἐργάζεσϑαί τε ἔφη χαὶ ἐργάτας 
[ἀγαϑοὺς] εἶναι, τοὺς δὲ χυβεύοντας ἢ τι ἄλλο πονηρὸν 

χαὶ ἐπιζήμιον ττοιοῦντας ἀργοὺς ἀπεχάλει. ἐχ δὲ τούτων 
ὀρϑῶς ἂν ἔχοι τὸ 

Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δέ τ᾽ ὄνειδος. 
τὸ δὲ Ὁμήρου ἔφη ὃ χατήγορος πολλάχις αὐτὸν λέγειν, 
ὅτι ᾽Οδυσσεὺς 
Ὅντινα μὲν βασιλῆα χαὶ ἔξοχον ἄνδρα χιχείη. 
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν “τ ητύσασχε παραστάς" 
»δαιμόνι᾽, οὐ σὲ ἔοιχε χαχὸν ὡς δειδίσσεσϑαι, 

ἀλλ᾽ αὐτός τε χάϑησο χαὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς." 

ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 
τὸν σχήτιτρῳ ἐλάσασχεν δὁμοχλήσασχέ τὲ μύϑῳ" 
»δαιμόνι᾽, ἀτρέμας ἧσο, χαὶ ἄλλων μῦϑον ἄχουξε. 

οἱ σέο φέρτεροί εἰσι" σὺ δ᾽ ἀτιτόλεμος χαὶ ἄναλχις. 
οὔτε ττοτ᾽ ἐν ττολέμῳ ἐναρίϑμιος οὔτ᾽ ἑνὶ βουλῇ." 

[οἱὰ ψῖς ἤοπι. Ὁ. ΧΧΙΥ͂, 251, χα-. δὸν οὔτε χαϑ᾽ ἡμᾶς ἐργάτην ἐσό- 
χοεργίη ΧΧΙΙ, 814. -- τοῦτο δὴ μενον, ἂν τι μεταχειρίζηται τοι- 
λέγειν. Δ οροη δή ᾿ΐονῦ τὶς ὃ 5. οὔτον «δ! ον χὺ βεύειν ἃ. ἀ6}.). 
8. Ζ ἃ 24. -- ὡς ὁ ποιητής, 58. ὅτι Ὀδυσσεύς, ἃδΓ8 
ἃαῖ9 πᾶ! ον ἀθν Ὠίομίον, πᾶ ϊίοῖ  ἀ. Ὀϊε γειβε, βἰηἃ δὺ8 
ψοροὶ δπίνγοδοι λέγεω;, ἀὰβ πἰξ Ποπι. 1]. 1, 188 Πκ ἃ 198 Π᾿ -- ὡς 
τοῦτο νουλυπάοθη. δ Γἅ ἢ γος ἰδέ, πδΟΙὶ ἐξηγεῖσϑαι ἰδὶ νῖς ἃ 56 τε 
815 58 5.6, οὐδ ἐξηγούμενον (ν8]1. ὅτε υπᾶ οδυκιἂνι δῖοι Βἴον ννῖ ἀοτὶ 
ὃ 58) ΒΟ νοΡ. 8118 ἄδπι Βίγο θη πδο} ΚῦγΖο : ἐγεξθ»"- 

51. ἐπεί, νεὶο ὅτε, ὁπότε, ἐπει- ρροίαριὶ αϊοοριΐοηι. --- δὴ μότας. 
δή, εἰ, τοὶί [ο]ρ. Ορίαιῖν, Ροζοῖοι-ὀ ὀ[{π|6ὸ ἄδθῃ Ῥγοβδίκονῃ πιᾶϑοα. ἢὰν 
μοὶ ἀϊὸ Ἠαπά] θη; 415 οἶπο, αἴθ δον Πειοάοὶ ὑπὰ Χοη. δημότης ἴῃ ἀδτ 
ὙνἸ ΘΔ ον ΠΟ] 6. 8. υπίοη ΠΠ, 8, 9. --- Βοάἀραίαηρ: ἀ δ. ΕΕΟΘΕΝΣ Μίδηπ, 
ἐργάτας υπὰ ἀργούς ᾿Βίδιδῃ (2. Β. Κγιορ. 11, ὃ, 1, ννὸ εἰς τῶν 
δἰο φοροηῦθον 415. Ζὰ οὐϊδυίονιπάε ὁμοτίμων ποροηῦθον βίον), υνοΓν 
ΒορεΕ. Πμον ἴθι ἀγαϑούς σὰ βοιβὶ ἀὰ5 αἰ ίβοιιο Δ οτὶ δημοτικός 
ϑίγοι οἴθη, γ61. Πϊο Ομ 8. οΥ. ΥΙ ἰβί. ΑΡὸῦ ἃ 60 ἰβί δημοτικός Ξε 
νο]. 1, Ρ. 259: ὡς οὔτε χαϑ᾽ Ἡσίο- γμορπμίαν»ῖς, νοἹ ΚΒίτ θα] ὶο ιν. 
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ΠΥ ρυτὸν ἐΕρνεΣ 49. ΣΥΝ ΤΣ Α ΠΕΡ ταῦτα δὴ αὐτὸν ἐξηγεῖσθαι, ὡς ὃ ᾽τοιητὴς ἐπαινοίη τεαί- 
, ᾿ ,ὔ ᾿] Ὕ »ν} 

εσϑαι τοὺς δημότας χαὶ “πένητας. Σωχράτης ὃ οὐ ταῦτ 
" ᾿ [4 ὃν ’ ΨΥ ᾿ 

ἔλεγε" χαὶ γὰρ ἑαυτὸν οὕτω γ᾽ ἂν ᾧετο δεῖν τταίεσϑαι" 
.λ.; ΒΕ δεῖ ΡΞ, , λό ΝΠ 3 λέ ἮΞ ΜΝ 

ἀλλ᾽ ἔφη δεῖν τοὺς μήτε λόγῳ μήτ᾽ ἔργῳ ὠφελίμους ὃν 
΄ , ΄ ,ὴ ν ᾿] - -" ΄, 

τα μήτε στρατεύματι «μήτϑ χεύλει μηδὲ αὐτῷ τῷ δήμῳ, 

εἴ τι δέοι, βοηϑεῖν ἱκανούς, ἄλλως τ᾽ ξὰν 1 πρὸς τούτῳ χαὶ 

ϑρασεῖς ὡσι, τιάντα τρότεον χωλύίεσϑαι, χἂν ττάνυ τελού- 
σιοι τυγχάνωσιν ὄντες. 
των φανερὸς ἣν χαὶ δημοτικὸς χαὶ φιλάνϑρωττος ὧν 
ἐχεῖνος γὰρ ττολλοὺς ἐπιϑυμητὰς χαὶ ἀστοὺς χαὶ ξένους 

γ ΄ ’ Ν - , , 

λαβὼν οὐδένα ττωττοτὲ μισϑὸν τῆς συνουσίας ἐπράξατο, 
3.5 -» 2 ΄ ΄ὔ - - [4 

ἀλλὰ ττᾶσιν ἀφϑόνως ἐπτήρχει τῶν ἑαυτοῦ" ὧν τινὲς μὲ- 
χρὰ μέρη παρ᾽ ἐχείνου προῖκα λαβόντες σολλοῦ τοῖς ἀλ- 

λοις ἐπώλουν, χαὶ οὐκ ἦσαν ὥσπερ ἐκεῖνος δημοτιχοί" 

τοῖς γὰρ μὴ ἔχουσι ΡΟΝ διδόναι οὐχ ἤϑελον διαλέ- 
3 ᾿ ᾿ τ τὶ , Ἵ ᾿ ᾿ 37 ἡ 2 Γ; 

γεσϑαι. ἀλλὰ Σωχράτης γὲ χαὶ πρὸς τοὺς ἀλλους ἀανϑρώ- 
΄ - ΄, ἘΣ 5.“ “5.5 ὃν , 

σους χόσμον τῇ πόλει τταρεῖχε, ττολλῷ μᾶλλον ἢ «Τίχας 
΄ 

ἀλλὰ Σωχράτης γξε ταναντία τού- 

89. οὕτω γ᾽ ἂν ῴετο, πᾶτίε 
ἀδπη (γ6 πη δ ἀδγρ]. Ζὰ βάρϑη β6- 
Ρῇερί ᾿ιδ{{6) 8’ πὴ εἴπ 1, ἃ. ἢ. πηδίπθη 
τηὔββθη (νν 61} ΘΓ ἴὰ βϑὶ ῃβί ζὰ ἤθη 
πένητες βε)ιῦτί(6). θεν ἀδ8 1αὶ- 
ΡΘΙ. 8. ζὰ 1,1, ὅ. -- ἀλλ᾽ ἔφη 
δεῖν χτλ. ει ὑγϑάον ἱπὶ Βεϊάδ 
θοῦ ἰπη ϑίδαίβἀϊοηϑίθ νοὴ Ναυΐζοη 
ἰδέ, ποοἢ Δ0}} σα αγαάθ ἀθπ σοιηθίηθῃ 
Νίππο (τῷ δήμῳ Δ)Ρ5᾽ο } 1 ἀορρεὶ- 
β'πηΐρ, Ὑν 61} ἀθπὶ 50 κτ, νγοθθη ἀδὺ 
πᾶυϊροη Αηἰάμγαπρ ἀΐθβον Ποιηθι- 
βί6 16. δοῖ ἀθὺ ον αν σοιηδολί 
γννουάθη ννὯΓ, δ΄ ΘΔ βιοἢ ρ6 ἀΐδ 
Βεβει ἰραηρ ἀθγ Πεοιμοκιαί! 6) ΗΠ 
Ζὰ ἰεἰβίθη ρϑοϊρποί, ἀθὺ ἰδί νοπὶ 
Βιδαιβάϊηϑέ Ἔτη Ζζὰ ἰια] θη. --- ἀἄλ- 
λως τ᾽ ἐών, ἀπά 8 [8 6Γἀ 6 πὶ 
ὙΘΠΠ.. 80 Η]Ρρδγοὶ.. Υ11, 14: 
δυνατοὶ καὶ ἐξ αὐτῶν διαφεύγειν 
ἄλλως τε ἂν χαὶ “μηχανᾶταί τις 
τοῖς διώχουσι φόβον. 8. ποῖ 
ἀϊε Κι, 69, ὃ δ8 ΙΒΟΚΓ. Δηρο γι 6 
Β(6}16: ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ Ε8 
ἰδί οἰπθ νογκαγζίβ ΕΟγιηθὶ, ᾿άϊε γο}}- 
βἰᾷηαϊρ Ποιίβθη νυ γα: φΟΎΟΝΙ 8 

510}, 418 ἢ) δυίβογάθιη γνθηη... 
Απάριβ υϑυῃϑ] 65. δῖ πὶ ἄλλως 
τε χαί: 11, 0, 80. 8, 1, ἀ. 1. Βον  Ὲ]} 
ἴῃ ἃπάθγοι. Βοζίθῃιπο, 418. Δ ἢ 
(θεβοπῃάθι8). 

θ0. τἀναντία τούτων (πᾶπ:- 
᾿οὴ τῶν ϑρασέων χαὶ τῷ δήμῳ 
βοηϑεῖν μὴ ἱκανῶν) δὰν δε ῖα), ποῖ 
ἄοιῃ θην ὐγεβθη 465 ἴῃ οἰνϊἐτίθη 
Βερυς νου βο ἰδ ἀ θη (διάφο- 
900). -- ἐπιϑυμητάς, εἰ [τἰρο 

π ἢ ἃ ἢ 56 Γ. -- οὐδένα .. μι- 
σϑόν. δε. ὃ ὅ. -- τῆς συνου- 
σίας. Δ εΓρ]. ζὰ ὃ 39. -- τῶν 
ἑαυτοῦ, ἄξη. ρμᾶγί. νοη ἄδιη 
δεοίπθη. -- ὧν τινες. ὕηίΐίει 
ἄδῃ ΒΟΥ ΕΓ ΚΘΓ 50}} Αα βί!ρροβ γοὴ 
Κγτγθηθ Ζυθγβί πὶ ἀο]ά ΡΒ] οβορ 
Β6Ιθμγί μά θη. 

01. πρὸς τοὺς ἄλλους, ἴῃ 
ἄδπὶ ϑἴπηθ ἀδὺ (ογνν ἃ μγοηάθη δ οῖ- 
Ὀγοϊἑαηρ 4658 ΒΌμ68, δἰ ρθη. Π 0} Σὺ 
ἄρῃ ἃ. Μ. πίη, υνἷγ βᾶσϑηῃ: θεῖ. 
“«{ἰχας. Δύο πο} ΡΙυΐ. Κίπη. 10 
Ὠδί(6 5'οἷν [ἰοῃὰ5. ἴῃ σαηΖ τ θοῃθη- 
Ἰαηὰ ἀυτοὴ βοῖης Εγεῖ σοὶ Κεὶὶ εἴπῃ 

δθ 
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τῇ “αχεδαιμονίων, ὃς ὀνομαστὸς ἐπὶ τούτῳ γέγονε. 
ταῖς γυμνοτταιδίαις τοὺς ἐπιδημοῦντας ἕν 
ξένους ἐδείτενιζε, 
ἑαυτοῦ δαπανῶν τὰ μέγιστα πάντας τοὺς 

βελτίους γὰρ ποιῶν τοὺς συγγιγνο- 

χας μὲν γὰρ 
.““αχεδαίμονι 
τοῦ βίου τὰ 
βουλομένους ὠφέλει" 

μένους ἀττέττεμττεν. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

“1:- 

Σωχράτης δὲ διὰ παντὸς 

32 κ Ἀ δὴ τ ΄ -» 3 ἐδό - 

Ἐμοὶ μὲν δὴ “Σωχρατῆς τοιοῦτος ὧν ἕδοχει τιμὴς 
3 Ἐ- ᾿ν 3ι ΄ 

ἄξιος εἶναι τῇ πόλει μᾶλλον ἡ ϑανάτου. 
᾽, » Υ͂ - ᾽ “ 

γόμους δὲ σχοττῶν ἂν τις τοῦϑ᾽ εὑροι. 

χαὶ χατὰ τοὺς 
χατὰ γὰρ τοὺς 

νόμους, ἐάν τις φανερὸς γένηται χλέπτων ἢ λωποδυτῶν 
ΡῈ ΡῚῚ 

ἢ βαλαντιοτομῶν ἢ τοιχωρυχῶν ἢ ἀνδραποδιζόμενος ἢ 

ἱεροσυλῶν, τούτοις ϑανατός ἐστιν ἡ ζημία" ἐχεῖνος 
΄ 2 ΄ μ- 3 Ξ Ἂ χ - , 

σεάντων ἀνϑρώτπτων τυλεῖστον ἀτεεῖχεν. ἀλλὰ μὴν τῇ στόλει 
͵ ͵ » ΄, ͵ , , 

γε οὔτε πολέμου χαχῶς συμβάντος οὔτε στάσεως οὔτε 
, ὴ 5 - 32 ’ , ᾿ 

γιροδοσίας οὔτε ἄλλου χαχοῦ οὐδενὸς πτώποτε αἴτιος ἐγέ- 
γ κ Χ 5.» Β] , τὶ , »Υ 

οὐδὲ μὴν ἰδίᾳ γε οὐδένα πώποτε ἀανϑρώπων οὔτε 
η.».2 ΒῚ ᾿] 

ἀλλ οὐ 

ὧν 

γετο. 
2 » 2 ͵΄ Ρ Ξ , ηῚ 
ἀγαϑῶν ἀπεστέρησεν οὔτε χαχοῖς στεριέβαλεν. 

΄ - , 32 Ν 7 Β] ͵ - 2 

αἰτίαν τῶν εἰρημένων οὐδενὸς ττώτιοτ ἔσχε. πῶς οὐν 
2, , , - - « 2 - ν Ὁ 

αν ἔνοχος εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ἀντὶ μὲν τοῦ μὴ νομίζειν 
, ς 3 - - , Ὁ ΤῊΣ ΕἸ ΄ 

ϑεούς, ὡς ἐν τῇ γραφὴ γέγρατιτο, φανερὸς ἣν ϑεραπεύων 

Νδπηθη ΘΥΜΌΓΘη, τΪ{ ἀθι ου Εγθηι- ἐμοὶ. . δή ψεῖδί ζυγῦοκ 
ἂς Ρμενίγίοίς, ἀΐθα ζὰγ Εδῖοῦ ἀθγ δυ 1, 1,1. δ. Ἔθδηᾶὰ Ζὰ μέν πη 
αγπιπορἃἀϊοη η80]] ϑρᾶγία Καμηθὴ, ζΖι τῇ πόλει. --- χαὲ .. δέ. 85. τὰ 
οἶποβ Βδβίοβ, 8η ἄδῃὶ οηἰκ]οϊάοίς 1, 1, ὃ. - τούτοις δὲ (χατὰ 
Κηδροη ἄσῃ Ρεὶ Τηγτθα βο ]]Θη ἢ 
ϑραγίδηθνῃ Ζὰ Εμγθα ὑπὶ ἀϊο ΒΙ]ὰ- 
βᾶυ]. ἀ658 πόλλων αρνεῖος Τἄμπο 
πηἀ ἀοϑᾷηρο δυϊὑγίθη. --- ταῖς 
υμνοπαιδίαις, Ἰ)αιν ἀν Ζεἰι- 
ΘΒΕἸ πη Πλ1Π 8. νος Παναϑηναίοις, 

Ζιονυσίοις ἃ. ἃ. ποιῶν τῷ 
ἐποίει, αἴθ ποιρήσας, νγ6}} ἀὰδ 
ποιεῖν νὶθ ἀὰβ ἀποπέμπειν ἴῃ 
βίοίον ΑΥ̓Τοἀθυ οϊης ροάδομί νγον- 
ἄδῃ 5011. 5 Ῥαγιϊχὶρ δηιπὰ! 
ἄδῃ Παυρί-, ἀὰ5. δουρθαπι ἢΠοϊΐαπι 
(ἀπέπεμπε) ἐλος Ἀρλν αμδ 
νῖῈ Κγιορ. ἯΙ, τ, 21: τούτους 
εὖ ποιήσαντες. ἀπεπέμπετε. 
ΠΕ]. ΥἹ, 2, 10: μαστιγῶν ἀπέ- 
πεμπεν. Υρὶ. τως τηΐΐ οἱ μθπὶ 
Ῥαχί. απίοη ᾿Υ͂, 1, 2 

σύνεσιν») δυΐ ἀὰθ ΚΟΙ]οΚιΐνο τις, 
να ἢ 8. 2. 8; δ. 111 ΡῈ 
ἩμΝ Ἶ 54: ἕχαστος ον αὐτοί. Κι. 
58, πα ϑάνατος, Γοσο]- 
παν ες δὰ ΑΓΕΪΚΕΙ ἴῃ ἀον δεῖ- 
θἱπάσπας πὶ ἡ ζημία (ἀϊο [ἐξβίρο- 
βοίχίαε ϑιίγαίο). αὶ. 11, 2, 8. Ηδὶ]!. 
Ἰνοὸς 15. 

θ8. ἀλλὰ͵ ιη) ν. ι΄ τὸ 1 1.8 
- οὐδὲ ἕν." δυ 1, δὲ 31. 

θ4. ὅς . Θ΄ ἄσγ, ἀα[αν. δαοῖὶι 
μᾶυθοα ὅς γε (ψεὶ φιϊἑἀθηι), Γἄ τί 
αἷς Ιου! οραμρ 80} οἷπονῦ ἔγαβο 
οἷη, ψὸ 1. -- νομέζειν. 8. 
φὺ 1, 1, 1. -- γέγραπτο, 86- 
ΒοΝ τ οθ δι βίδηά. ὸ5. Δ οΙ - 
Κιδῆροβ. νυνόρσοῦ υνἱγὰ νοΐ ΡΊ]8- 
Ταυδιηροῦῖ. δυοῖν ἴῃ Ῥτοβὰ σανγοί δ, 
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τοὺς ϑεοὺς μάλιστα πάντων ἀνϑρώπτων᾽ ἀντὶ δὲ τοῦ 
διαφϑεέρειν τοὺς νέους, ὃ δὴ ὁ γραψάμενος αὐτὸν ἡτιᾶτο, 
φανερὸς ἣν τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιϑυμίας ἔχον- 
τας τούτων μὲν παύων, τῆς δὲ χαλλίστης χαὶ μεγαλο- 
γιρεπεστάτης ἀρετῖς, ἡ πόλεις τε χαὶ οἶχοι εὖ οἰχοῦσι, 
χτεροτρέπτων ἐπιϑυμεῖν᾽" ταῦτα δὲ ττράττων ττῶς οὐ μεγά- 
λης ἄξιος ἣν τιμῆς τῇ πόλει; 

Ὡς δὲ δὴ χαὶ ὠφελεῖν ἐδόχει μοι τοὺς ξυνόντας τὰ 

μὲν ἔργῳ δειχνύων ἑαυτὸν οἷος ἦν, τὰ δὲ χαὶ διαλεγόμε- 
γος, τούτων δὴ γράψω ὁπόσα ἂν διαμνημονεύσω. τὰ μὲν 
τοίνυν πρὸς τοὺς ϑεοὺς φανερὸς ἦν χαὶ ποιῶν χαὶ λέγων 
ἧπερ ἡ Πυϑία ὑποχρίνεται τοῖς ἐρωτῶσι, :τῶς δεῖ ττοι- 
εῖν ἢ ττερὶ ϑυσίας ἢ τιερὶ πιρογόνων ϑεραττείας ἢ ττερὶ 
ἄλλου τινὸς τῶν τοιούτων" ἵ τὲ γὰρ Πυϑία νόμῳ πόλεως 
ἀναιρεῖ ποιοῦντας εὐσεβῶς ἂν ποιεῖν, Σωχράτης τὲ οὕτω 

χαὶ αὐτὸς ἐποίει χαὶ τοῖς ἄλλοις πιαρήνει, τοὺς δὲ ἄλλως 

οὶ Αγγίδῃ 

Ῥεοβοπᾶάθγβ ὑεὶ Χρη., ἀδ8 Αυρῃοπί 
γερο ββοη (ἀ 656] ρὲ ΕΥβομοίπθης 

: Χ 8 ΝΠ πιοτ). ΗΘ]] θη, 
Ι, 6, 38: ἀποδεδράκεσαν, 1], 2, 11: 
ἐπιλελοίπει, ἸΥ͂, 1, 8: ἀναβεβήκει. 
Κγτγορ. Π], 2, 24: γεγένηντο, ΙΥ͂, 
1, 9: χαταλέλειπτο α. ἃ. --- ὃ 
γραψάμενος. 5. τὰ ὃ 9. - 
Εν οὐδκωδὶο ΒΘ λα] ἀϊρ 6. 

οϑθη ἀδγ ζυνοὶ Ασουβαίϊνο δ᾽ ἀπά 
αὐτόν ναὶ. Κγτορ. ΥἹΙ, 2, 22: οὐχ 
αἰτιῶμαι... τάδε τὸν ϑεόν. Ηδ6]]. 
ΥἹΙΙ, ὅ, 12: τὸ .. γενόμενον .. τὸ 
ϑεῖον αἰτιᾶσϑαι. --- εὐ οἰχοῦσι, 
δυΐ νογυγα! οὶ ννογάθῃ, 51 ὁ ἢ ἡ ὁ ἢ]- 
Ὀοίϊη ἀθη. Υρ!]. Κγτορ. Υ11,1,2: 
ποῖαι δὲ πόλεις νομίμως ἂν οἰχή- 
σειαν, ἢ ποῖοι οἶχοι σωϑείησαν; 
ἈΠ ΉΠ οι ἰδὲ μοὶ οιπον ἀϊε Βράρι- 
τὰπηρ γοὴ ναιετᾶν, ναίειν σὰ ἀδγ 
ΔΙ] οτηθίπθη.  βοῖη“ ΔΡΘ βοᾷ ἢ; 
γοΓΡῚ. ἀἶο ἀδαυίβοϊιο Βοάθηβαν: , ἀὰ8 
νηΐ πίοι.“ --- μεγάλης τι- 
μῆς. ΜΝ εἴειε Αὐβζοϑίομπαηρ σ6- 
τηθὶηΐ ἰβί, 8. ἴῃ ἀ. Εἴη]. ἃ 4. ὙεΓρ], 
ΡΙαί. Αρο]. 80, ἢ. -- ἄξιος .. 
τῇ πόλει, νὶθ 1. 1,1. 

ὁ. [ηΠ|4}0: ΝΥ ἀμγοπὰ ἴῃ ἄθη χυὺ οἱ 

ογβίθη Καριίθ!η νογζυρβυ οἶβο η80}}- 
θεν ίθβθῃ νγυγάθ, ἀδ8 Βοκγαίθβ δυΐ 
βοίηθ ϑομῦϊον πο ἰ βοῃδά! ον σὁ- 
Υνἱγ κί Πα 06 (ηορσαί νον Βονν 618), υυῖγὰ 
ἴῃ 416 νγ88 [οἷσί δυβροί γί, υνὶθ 
ΘΓ 68 γνοιβίδηάθη, ἀυγοῖ Βείβρίεὶ 
υηἀ Βοάδ ἴπῃη αὐίοη Ζὰ [ὄγάθγη (ρο- 
Βι{ἰνοῦ Βοννοὶβ). Ζυπβοιϑί ἰδέ νοῃ 
βοίπον Εγοιηπη σοὶ απ ἃ 506 216}} νοη 
ἄγ Ατί, ψῖθ οὐ ἀΐθ αἀδίξον υϑγθηγί 
ννββθη γγΟἱ] 6, ἀϑηη γοη βοῖποι Νἃ- 
[5 καῖὶ ἴῃ ἸθΙ ] ἤθη ἀδηὔββθη ἀϊθ 
Ἀδάρ. 

1. τὰ μὲν τοίνυν. τοίνυν 
ὈΠΠἀοι ἀθη Προυραηρ Σὰν Αυβί ἢγαηρ, 
ἀ65 Αηροκαπαϊσίοη; μέν [τί ἄθῃ 
ογβίθη ΤῸ! ἀθν Ετοδγίθγαπρ οἷη, δέ 
Ζὰ Απίδηρ νὸὴῃ ὃ ὃ ἄδῃ χνυνεϊίθῃ. 
--- πῶς. 58. τὺ τίσι 1, 1, 1. --- ἡ 
τεγὰρ Πυϑία.. Σωχράτης 
τε, ἀδθπη νὶς ἀϊς Ργιῃΐδ.., 50 
50 Κτ. ΕΡεδπβο ], 1,9: ἐγώ τε 
γάρ... αἵτε πόλεις. --ἀναιρεῖν 
ἴθγπι. ἰθο η, Γγ ἀδ58 Αηίνγογίθη ἀθὺ 
για; ψνόγηοῦ ἀδ5 ἰοπίβοιο ὑπο- 
χρίνομαι νοτα]. Ηδγοάοί 1, 91 6. - 
παρήνει, πᾶ οἷ ποιεῖν. Οἴσθγο 
ἀθ Ἰοσσ, Π, 10, 40: 7 οίποθρς ἵπι ἰθθ δ 

ἱ.} 



’ , Ψ -»" ᾿ - - 

4 εἰ δέ τι δόξειεν αὐτῷ σημαίνεσϑαι παρὰ τῶν ϑεῶν, 
ΡῚ ἢ ἢ "- λᾺ 

τον ἂν ἐπεείσϑη πταρὰ τὰ σημαινόμενα ποιῆσαι. ἢ 

ΤΩ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

σεως “τοιοῦντας περιέργους καὶ ματαίους ἐνόμιζεν εἶναι. 
χαὶ εὔχετο δὲ πρὸς τοὺὶς ϑεοὺς ἁπλῶς τὰ ἀγαϑὰ διδόναι, 
ὡς τοὺς ϑεοὺς χάλλιστα εἰδότας, ὅπποῖα ἀγαϑά ἐστι τοὺς 
δ᾽ εὐχομένους χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ τυραννίδα ἢ ἄλλο 
τι τῶν τοιούτων οὐδὲν διάφορον ἐνόμιζεν εὔχεσθαι, ἢ εἶ 
χυβείαν ἢ μάχην ἢ ἄλλο τι εὔχοιντο τῶν φανερῶς ἀδήλων 
ὅτεως ἀπτοβήσοιτο. ϑυσίας δὲ ϑύων μιχρὰς ἀπὸ μιχρῶν 
οὐδὲν ἡγεῖτο μειοῦσϑαι τῶν ἀττὸ πολλῶν χαὶ μεγάλων 
πολλὰ χαὶ μεγάλα ϑυόντων. οὔτε γὰρ τοῖς ϑεοῖς ἔφη 
χαλῶς ἔχειν, εἰ ταῖς μεγάλαις ϑυσίαις μᾶλλον Ἃ ταῖς 

μιχραῖς ἔχαιρον" πολλάχις γὰρ ἂν αὐτοῖς τὰ χαρὰ τῶν 

πονηρῶν μᾶλλον ἢ τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν εἶναι χεχαρι- 
σμένα" τοῖς ἀνϑρώποις ἄξιον εἶναι ζῆν, εἰ τὰ 

παρὰ τῶν πονηρῶν μᾶλλον ἣν χεχαρισμένα τοῖς ϑεοῖς Ἢ 
τὰ παρὰ τῶν χρηστῶν" ἀλλ᾽ ἐνόμιζε τοὺς ϑεοὺς 
τῶν εὐσεβεστάτων τιμαῖς μάλιστα χαίρειν. 
ἣν χαὶ τοῦ ἔπους τούτου" 

Καδδύναμιν δ᾽ ἔρδειν ἱέρ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσι" 
χαὶ πρὸς φίλους δὲ καὶ ξένους χαὶ πρὸς τὴν ἄλλην δέαι- 
ταν καλὴν ἔφη παραίνεσιν εἶναι τὴν Καδδύναμιν δ᾽ ἔρδειν. 

Ἄγ Ξν 69. 
ουλ αἂν 

Ει ν 
ταῖς τταρὰ 

2 , ) 

ἐπαινέτης ὃ 

65, μὲ ἐδ γ»εϊδιες ραϊγἱς οοἰαγιξιι)" 
ορἑϊηιῖ: δ χψὸ χιέηὲ σογιδιε 6)" γι 
““ιογιΐοηδο5 αἱροἰ που Βῳ ἐλάλει, 
4πα5 ρμοξιδδίημιεην γ»6 8 1 ογθ5 ἔδγι6- 
»Ἐγιξ, ογαριίηι δαϊζιηε δὲ, φαθ 
Θδδοπξ ἔτη Ὧι Ο7) 6. Ἠξα ὃ Ο "14 7)}. 

2, καὶ... δὲ (8. δομ!υ5. νοη ὃ ὃ 
υ. ΜῈ νοῦ ὃ 4), νῖδ 1,1, 8. --- 
εὔχεσϑαι πρός τινὰ ἤπάδι 5ἴοὶι 
ΔΙ] ΘΉ.110}}, νυ ηἢ οἵη [ηΠ ηἰἰν [οἸ αι. 
-- ὡς ... εἰδότας. 5. ζΖὰ ὡς 
εἷς προσὴημαίνοντος 1, 1, 4. τοὺς 
ϑεούς ἴδ᾽ ΔΚ ΟΠ ΟΝ ΜΙ δάθυμο!!. 
γα ]ον. Μᾶχ. ΥἾἼ1, 2: ϑδοοραίος, ἱη- 
χεϊξ, πὐλὶϊ μἰνα ῬΡοξοπάμηι ἃ αἰἱΐς 
ὡρρηονἑα ἑ διι5 αν δ γα δα)", μα 
μὲ ὑοπα ἐν» ιδιογ) γι, φιῖα τὶ εἰὁ- 
Δ 147} δοὐγ"ογεῖ, φιῖα τεγυϊοιειιθ οοδϑξ 
μἔΐ]ο. πος αέοη τὰ Ρἰο) 6 ὃ οἐὲς 

ἡτ- 

ἡ εἰ τις 

δα ρθίθ)»6, φιεο( γεογὶ ὑμπρ θέας πιθ- 
ἐμ [ογοῖ. --- χυβείαν -. εὑ- 
χοιντοὸ κἀπὶ Δ γί ο!βρί οὶ". ἀ. ἢ). 
ὉΠῚ (δΙδροημεὶς Ζαπὶ ΝΥ ἅγίθ! η, ν᾿ οὶ! 
ἀδν Βειγοεπάθ ἀΐθ 5.116 Ἠο Πα ηρ; 
περί, ἀαθεὶ ζὰ σονίηηθῃ. -- ὅπως 
ἀποβήσοιτο ΑὈδηρὶα νοὴ ἀδήλων 
80. ὄντων. οἷν θ. -- 

ὃ. καλῶς ἔχειν οἰπΘ ἂν, δλο 
δὴ χαλῶς εἶχε, χαλὸν ἤν, ἐξῆν 
απ ἀμπ]ϊοθ5. ὁπ ἄν βασί. Βεὶ 
ἀδιὰ ΤηΠηϊιὶν [6] 65. ἀθ 6. ΒοῚ ΘΠ Γ 
4ἰ5. θοαὶ [πάϊκαιϊν. Κα, ὅ8, 2. 1. 
- χαδδύ »αμεν. [6 Γ οι βίθης 
Ἠεεϊοά. Ἔργα χαὶ ἡμέραι. 390. - 
τὴν χαδδᾶὲύναμιν δ᾽ ἔρδειν, 
ἀϊὸ Μαμβπαη αι δ} Υ τ πὃ- 
βοὴ ζὰ πδηάεο]η. 

ἡ. εἰ... δόξειεν αὐτῷ, Βοος 
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αὐτὸν ἔπειϑεν ὁδοῦ λαβεῖν ἡγεμόνα τυφλὸν καὶ μὴ εἰδότα 
τὴν ὅδὸν ἀντὶ βλέποντος καὶ εἰδότος" χαὶ τῶν ἄλλων 

δὲ μωρίαν κατηγόρει, οἵτινες παρὰ τὰ ὑπὸ τῶν ϑεῶν 
σημαινόμενα ποιοῦσί τι, φυλαττόμενοι τὴν πιαρὰ τοῖς ἀν- 
ϑρώτιοις ἀδοξίαν. αὐτὸς δὲ πάντα τανϑρώτειινα ὑτιερεώρα 
χσιρὸς τὴν παρὰ ϑεῶν ξυμβουλίαν. 

“ιαίτῃ δὲ τήν τε ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα, ἡ 
χρώμενος ἂν τις, εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, ϑαρραλέως χαὶ 
ἀσφαλῶς .διάγοι χαὶ οὐκ ἂν ἀπορήσειε τοσαύτης δαττά- 
γης. οὕτω γὰρ εὐτελὴς ἣν, ὥστ᾽ οὐχ οἷδ᾽ εἴ τις οὕτως ἂν 
ὀλίγα ἐργάζοιτο, ὥστε μὴ λαμβάνειν τὰ Σωχράτει ἀρ- 
χοῦντα᾽ σίτῳ μὲν γὰρ τοσούτῳ ἐχρῆτο, ὅσον ἡδέως ἤσϑιε, 
χαὶ ἐτεὶ τοῦτο οὕτω παρεσχευασμένος ἤει, ὥστε τὴν ἐτει- 
ϑυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι" ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ 
ἣν αὐτῷ διὰ τὸ μὴ πίνειν, εἰ μὴ διψῴη. εἰ δέ ττοτε 
χληϑεὶς ἐθελήσειεν ἐτεὶ δεῖτενον ἐλϑεῖν, ὃ τοῖς πλείστοις 

ἐργωδέστατόν ἐστιν, ὥστε φυλάξασϑαι τὸ ὑπὲρ τὸν χόρον 
. ἐμ᾽τίσχελασϑαι, τοῦτο ῥᾳδίως “τάνυ ἐφυλάττετο. τοῖς δὲ 

μὴ δυναμένοις τοῦτο ποιεῖν συνεβούλευε φυλάττεσϑαι τὰ 
χεξίϑοντα μὴ πεινῶντας ἐσϑίειν μηδὲ διψῶντας πίνειν" 
χαὶ γὰρ τὰ λυμαινόμενα γαστέρας χαὶ χεφαλὰς χαὶ ψυχὰς 

ἸΠ. . ΒΟ 16 η, 58. 1, 2, 51 Ζι δεια ἐργάζεσϑαι. π-- λαμβάνειν 
ἐπεί. ---ἰ ἔπειϑεν, τὰ ὥἄρεοι- κδἰπηθἤπιθη, βίοι νογάϊθηθη “. 8. Ἱ, 
τράβη φεβαοδε πᾶτε. Κι. ὅ8,2ω, 1, 2; Ὁ; 3.)..-Ξ ἐπὶ τοῦτο, ἀ. 
2. 6, 489. --- πάντα. οετιβρε ον ἐπὶ τὸ ἐσϑίειν. --- ὄψον .. εἶ. 
ρα. 8.20], 2,9. -- ὀἩ πρὸς. ναι, Υ̓). Κγτορ. 1, ὅ, 12: λιμῷ 
ξυμβουλίαν, Βευπν ἢν 3.52; ἴῃ 
1,Αἱ. αὐ ἴῃ ἀδπηιβοὶ θη δίππδ, 

δ. τε δαιμόνιον, οἰ νᾶ 8 
ΑὐΓ8εΓογά θη {116} 68, ΑΒΒΠΟΝ 
ἀδ τε θαι. ΧΙ, 1: ἣν μή τι δαιμόνιον 
κωλύῃ, υπὰ ἴπὶ ἵ δ ρ]θιοθη δῖπηθ 
Κγτορ. 1, θ, 18 υὑπὰ ϑγηρ. ΥἹ]], 48: 
ἢν μή τις ϑεὸς βλάπτῃ. -- ᾽χαὶ 
οὐκ ὕβρογβείζε ἀγχοῦ (οὔ η 6“, δα- 
πάνη ὙΠ εΙ φὰπι Αὐιναπά“. 
εὐτελής. πη} 16}ν τὴν δίαιταν. --- 
οὐχ οἷδ᾽ εἰ τις «56 Ἀν Θυ οῖ 16- 
τπηδηδ΄. --ξργάζοιτο, 516} ἐσ - 
ΔΙθεϊίς ν]6 1], 8, 2: τὰ ἐπιτή- 

δὲ ὅσαπερ ὄψῳ διαχρῆσϑε. 
θ. δ᾽ (ἀον ΒοϊαιϊνβαίΖ νογᾶηβο- 

Ποηἀ) Κογγεβροπάϊονι τηἱΐ τοῦτο. --- 
ὥστε φυλάξασϑαι δροχερειῖ- 
ΘΟΠΘΓ Ζυβαίζ, ἃ5ὸ πιϊΐ «δ ΠΊ ΪΟἢ} 
οἰηζυ]οϊίθη. --τ τὰ πείϑοντα, ἀὰ8 
γγὰ5 Ζὺ πὶ ἔββθη νου! οοκί, γοϊζί, 
ΔΘ ΘΠ Π8ἢ ἢΪομὶ Βαηρβογί,. 
ΡΙυΐ. Μον. Ρ. 128, Ὁ: ὃ Σωχράτης 
παραχελευόμενος͵ φυλάττεσϑαι 
τῶν βρωμάτων ὅσα μὴ πεινῶν- 
τας ἐσϑίειν ἀναπείϑει. Αεἰίδη. Ν. 
Η. ὙΠ], 9: τῶν πειϑόντων ἄκον- 
τας ἐσϑίειν. 

φυ 



Ὥ τς ὁ. 
Ἱ ταῦτ ἕφὴη 

74 ΞΕΝΟΦΏΩΝΤΟΣ 

5 γ» Ἄν 2 ΄ κ ᾿" 
εἶναι. οἴεσϑαι ὃ ἔφη ἐπισχώπτων χαὶ τὴν 

Κίρχην ὑς ποιεῖν τοιούτοις τοὺς πολλοὺς δειτενίζουσαν᾽" 
Ἁ Α ΒῚ ,ὔ ς “ ἐπ᾽ “» ἣν, 2 νὴ 2 

τὸν δὲ Οδυσσέα Ἑρμοῦ τε ὑποθημοσύνῃ γχαὶ αὑτὸν ἐγ- 
- , ᾿ 2 ΄ -" ς χ ΄ - 

χρατῇ ὄντα χαὶ ἀποσχόμενον τοῦ ὑπὲρ τὸν χόρον τῶν 
ἴ . - 2 τ Εν 

8 τοιούτων ἅπτεσϑαι, διὰ ταῦτα οὐ γενέσϑαι ὗν. Τοιαῦτα 

9 σωφρονεῖν. 

10 

μὲν σεερὶ τούτων ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων. 
᾿Αφροδισίων δὲ παρήνει τῶν χαλῶν ἰσχυρῶς ἀττέχε- 

σϑαι" οὐ γὰρ ἔφη ῥάδιον εἶναι τῶν τοιούτων ἁπτόμενον 
ἀλλὰ χαὶ Κριτόβουλόν ποτε τὸν Κρίτωνος 

πυϑόμενος ὅτι ἐφίλησε τὸν ᾿4λκιβιάδου υἱὸν χαλὸν ὄντα, 
παρόντος τοῦ Κριτοβούλου ἤρετο Ξενοφῶντα" Εἰπέ μοι 

ἔφη, ὦ Ξενοφῶν, οὐ σὺ Κριτόβουλον ἐνόμιζες εἶναι τῶν 
σωφρονιχῶν ἀνϑρώπων μᾶλλον ἢ τῶν ϑρασέων. 
προνοητιχῶν μᾶλλον ἢ τῶν ἀνούτων τε χαὶ δειψοχινδύνων; 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. Νῦν τοίνυν νόμιζε αὐτὸν 

χαὶ τῷ » 

, Ξ ΗΜ , -- τ ΡῚ 
ϑερμουργότατον εἶναι χαὶ λεωργότατον" οὗτος χαν εἰς 

’, ΄ δ) - [σ᾿ Ἄς ΡΥ ᾿ 

μαχαίρας χυβιστήσειε χὰν εἰς σπτῦρ αἀλοιτο. Καὶ δή. 

ἴ. τὴν Κίρκην. ἤοπι. Θά. Χ, παιδιχοῖς δὲ πράγμασι προσέχον- 
229{΄ -- τοὺς πολλούς βίαι! τα τὸν γοῦν, ὥσπερ ἐξόν σοι. 
πολλοῖς ἀογ οοἀά. ψοάυτοῖὶ τὸδξ -- τὸν ἄλχι βιάδου υἱόν. Ἀπ 
Ὀδυσσέα οτϑοὶ ἅδη ΘΠίβργθο πάθη ἄθη οἰ οἰομπατηίροπ, οὐβί 416 ἰπὶ 
Οεροπϑαίζ γα]. --- ὺ ποϑημο- 
σύνῃ ἰοηΐβοῖ [τ συμβουλῇ. νὶο 
ὑποτίϑεσϑαι [ὃν συμβουλεύειν. ΠΥ 
Παί. ὑποϑημοσύνῃ βίθ!! ἃ15 ϑαίζίθι! 
ΡΆΓΔ]]6] Ζὰ ἐγκρατῆ ὄντα. --- διὰ 
ταῦτα, νὶδ εἶτα, ἔπειτα, οὕτως 
Π80}} Ῥατεϊσί ρίθη, ὑπ ἀϊδ ΒεοΖί οι πς 
ἄἀθγβθῖθοη. Ζαπὶ Ηδυρίνουθαμ ([ἶδγ 
ἀϊδ ὁα15816) ΒοΠ τ Πογνογίγοίθη Ζὰ 
Ἰδββθῃ. 

8. ἔπαιξεν... σπουδάζων. 8. 
Ζὰ ᾿Υ͂, 1,1. -- ἀφροδισίων. 
τῶν καλῶν, ἀδτ ΠΡ α 558. 
ῃὔϑ5 6, ν᾽ οΝ 6 ἀϊο 5 ἢ ὅπ δ ἢ 86- 
ψγἄθτοη, νῖδ 1], 0, 22: τοῖς τῶν 
ὡραίων. ̓ ἀφροδισίοις ἡδόμενοι. 
-- ἁπτόμενον, ΘΠ ἢ ΠῚ 8... --- 
ἀλλὰ καί Ξε αἴφιιο αἄρο. --- Ἰἴρι- 
τόβουλον. Ζὺ ἀϊεδομὶ βαρί ΘΌΚΡ. 
ἵπν Ὁ ΘΚοη. ", τ τ: ὁρῶ σε οἰόμενον 
πλουτεῖν χαὶ ἀμελῶς μὲν ἔχοντα 
πρὸς τὸ μηχανᾶσϑαι χρήματα. 

Ηδγρεὶ σοθογθηθη (ΙΞοκγ. ΧΥ͂Ι, 45) 
Βοιη ἀδβ ΑἸΚ. ἰδὲ ἢΐογ πἰομί ζὰ 
ἀδθηκοη, ἀδ χζὺν Ζεῖϊΐ, ἴῃ 6] ἢ 6 ἀϊδ 
ϑόθπθ ἀδβ Χϑπορ!οηιϊβοιθη ϑγπι- 
Ῥοβίοῃβ Ζὶ βοίζϑῃ ἰδέ (422), Καὶίο- 
ῬΏ]Ὸ5 Ὀογοὶίβ οεἰπ υ δγποἰγαίοίον Νἃπῃ 
(δ γηρ. 1, 3) γὰγ. Ὠδῖοὺ νογπηιαϊοῖ 
Οομοῖ, ἀ8 νοη οἰπϑθπὶ ϑηάθγθη ϑο πδ 
ἀδ65. ΑἸΚ. πἰομίβ Ὀοκαηηΐ ἰβῖς ἀδίς 
ΠΐοΓ υπὰ ὃ 10 τνοὸπὶ ϑοῖπο ἀδβ 
Αχίοοϊιος, ΚΙ οἰ εἶδϑ, ἀδ5. ΑἸΚ. Υ' δίογε- 
Βευάογα δοίη (Ρ]αί. Εαϊινὰ. Ρ. 
2τῦ, ἢ), γνϑ]οἴθη Κοὶί. πδοῖϊ ϑυπρ. 
οὐι Ὁ Ἰϊοθίο, ἀϊο, Ἀδάς ἰβί. 

9. μᾶλλον ἢ τς ροίϊζιις φμαηι. 
ἐπε δ μαχαίρας κυβ. 5 Ρ. 
Π. 11. ΥἹ. ὃ: δοχεῖ οὖν μοὶ τὸ 
μὲν εἰς μαχαίρας χυ βιστᾶν χιν- 
δύν ου ἐπίδειγ μα εἶναι, ὃ συμ- 
ποσίῳ οὐδὲν προσήχει. Υαὶ. Ηδτ- 
ἸμΔΠΠ, ατίθοιν. πε. ΠῚ, 84, 11. --- 
εἰςπῦρ ἅλοιτο. ἴὰ ἀδιβοῖ θα 
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ἔφη ὃ Ξενοφῶν, ἰδὼν ποιοῦντα τοιαῦτα χατέγνωχας αὐ- 
ῦ; Οὐ γὰρ οὗ ἔ ἐτόλ ὺὴν ᾽4) δου υἱὸ τοῦ; Οὐ γὰρ οὗτος. ἔφη, ἐτόλμησε τὸν ““λχιβιάδου υἱὸν 

- , ΄ ΄ 3 η 

φιλῆσαι, ὄντα εὐτιροσωττότατον χαὶ ὡραιότατον; .,4λλ᾽ εἰ 
μέντοι, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τοιοῦτόν ἐστι τὸ ῥιψοκχίνδυνον 
ἔργον, χᾶν ἐγὼ δοχῶ μοι τὸν κένδυνον τοῦτον ὑττομεῖναι. 
Ὦ τλῆμον, “ἔφη ὃ Σωχράτης, χαὶ τί ἂν οἴει “πταϑεῖν καλὸν 

᾿] 

φιλήσας; ἀρ᾽ οὐχ ἂν αὐτίχα μάλα δοῦλος μὲν εἶναι ἀντ᾽ 
ἐλευϑέρου, πολλὰ δὲ δαπανᾶν εἰς βλαβερὰς ἡδονάς, ττολ- 

Ἁ 3 ᾿ , - η - ,΄ . - 

λὴν δὲ ἀσχολίαν ἔχειν τοῦ ἐπιμεληϑῆναί τινος χαλοῖ 
2 -“ , να γι ἣν Ὁ - ἄν φν Ν 

χαγαϑοῦ, σπουδάζειν ὃ ἀναγχασϑῆναι ἐφ᾽ οἷς οὐδ᾽ ἂν 
μαινόμενος σττουδάσειεν; Ὦ Ἡράχλεις, ἔφη ὃ Ξενοφῶν. 

΄ ΄ - , ΄» γι δα, 

ὡς δεινήν τινα λέγεις δύναμιν τοῦ φιλήματος εἶναι. Καὶ 
- , ς ΄ ΄ 2 , «“ 

τοῦτο, ἔφη ὁ Σωχράτης, ϑαυμάζεις; οὐχ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι 
΄, 3.99 5 Ἁ ΄ὔ Φ τὰ φαλάγγια, οὐδ᾽ ἡμιωβελιαῖα τὸ μέγεϑος ὄντα, προσα- 

τῷ ’ Ἃ 5 ὦ , . 
ψάμενα μόνον τῷ στόματι ταῖς τε ὀδύναις ἐπιτρίβει τοὺς 
ἀγϑρώτιους χαὶ τοῦ εῖν ἐξίσ "»; Ναὶ μὰ 40 ἔφη ἀνϑρώπους χαὶ τοῦ φρονεῖν ἐξίστησιν; Ναὶ μὰ 4 ἔφη 
ς »: “-« ᾽, ΄ " ’ " " - 

ὃ Ξενοφῶν" ἐνίγσι γάρ τι τὰ φαλάγγια χατὰ τὸ δῆγμα. 
τ - ς 
Ὦ μῶρε, ἔφη ὃ Ἰρή δες, τοὺς δὲ καλοὺς οὐχ οἴει φι- 
λοῦντας ἐνιέναι τι, ὅτι σὺ οὐχ ὁρᾷς; οὐχ οἶσϑ᾽, ὅτι τοῦτο 

δἴπης 5υρ. ΤΥ, 16: ἐγὼ .. μετὰ Βείαίϑί ἰδί. Κι, 608, 41, 1. -- καε- 
Κλεινίου χἂν δια πυρὸς ἐοίην. γομενος. Βεὶ Ρατγιϊχὶρίθη πιϊΐ 
Θεκοη. ΧΧΙ, τ: διὰ πυρὸς καὶ διὰ 
παντὸς ᾿ϑὐόνυ. ἅλοιτο γετγείη- 
Ζ6 16 Εογ ἀ65 2. Αογ. βίαίί ἅλαιτο. 

10. χαὶ τί δή .. καί εἰτηπιί ἀϊο 
οτγίς ἀδβ δηάδγοη δυΐ ἀπά Κηϊρ[ι 
ἀαγὰη ἀΐε Εγαρθ, ἀΐε βου! 10}! 
εἴης Εηίρερηαηρ ᾿δηίμᾶ!:, πη Ὠευί- 
ΒΟ θη ἀυγο (06 Γγ" Ζὰ θθθθῃ (5.). 
-- χατέγνωκας »υηρθηβεϊρ υτ- 
οἰ! 6 η “ τέ. ΠῚ, 1, 8. - οὐ γάρ, 
ἴῃ οἴποὺ ἔγαρθ, ἂϊθ εἰπθ Ἰεδμαϊις 
Ἑπίρερσπυηρ ΘηΠ 8}, ννῖο 11, 3, 10. 
5. δοῃ ζὰ οὐδὲ γάρ 1, 4,.9. -- 
εἰ μέντοι. 8. τὰ Ι, 1, 12. - 
τὸ διψοκίνδυνον ἔ ἔργον, ἀ. 1. 
ἀδ5, νγὰβ ἀὰ Βοθῦθη 48 δειροχίν- 
δυνον ἔργον Ῥεζοίομηδε ναί. --- 
ἄν ποϊιδτι παι τ! οἢ σὰ ὑπομεῖναι. 

11. ἐφ᾽ οἷς. Ῥεγ Ῥαίϊν, ἰπβο- 
Γγη ἀδθ 716] 45 Βοἀϊησυης δυῖ- 

ὉΠῸ Θϑ τη πη πῇ 500) 6 κί ἰδὲ νυθάθγ 
ἄδγ Αὐεκοὶ ποοὶ τις Ζὰ γγπλΐββθη. 
80 γότθογ ἃ 8: ἁπτόμενον. 1. 4.14: 
ἔχων. Θεκοη. 1, 4 υ. 11. ΥὙΠΠ,, 10. 

12. δεινήν τινα. τις, Θηί- 
ΒΡΓΘΟΠ πα ἀδπὶ) ἰαί. φείάαηι νοὶ ἃ ἀ- 
7εΚιίνϑη. 8. 1αΐ. ἅτ. ν. ΕἸ θηάϊ ὃ 231. 
-- τοῦ φρονεῖν ἐξίστησι, 
γιθπέο ἀδθεξϊξέμιέ, Ὑρ).}1, 1,.4: 
ἐξιστάμενοι .. τοῦ .. ἀναλογίζε-. 
σϑαι. ---κατὰ τὸ δῆγμα, Ὁ εἶπι 
ΒῚ1[8. 

18. τοὺς δὲ χαλούς. Ιῃ 501- 
ἤθη, ἀπτο δέ οἰ πσο γί θη Βγάβοπ 
Β]οῖθι ἀδ8 δηϊβργθονοπάθ μέν πιϊΐ 
56 ἴΠ6Πὶ Οεάδηκοη Ζὰ Ἔγρᾶηζθη, ᾿ΐδγ: 
τὰ μὲν φαλάγγια ἐνιέναι τι λέ- 
γεις. Υρι. "1, 8, 11: Σὺ δ᾽ ῴου, 
ἔφη, χρῆναι σιωπῇ ἱππαρχεῖν; νγὸ 
8085 ἀδπὶ Υογπογσθῃθπάθη τοῦτο μὲν 

ἘΠ 

12 

138 
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τὸ ϑηρίον, ὃ χαλοῦσι καλὸν καὶ ὡραῖον, τοσούτῳ δεινό- 
τερόν ἐστι τῶν φαλαγγίων, ὅσῳ ἐχεῖνα μὲν ἁψάμενα, τοῦ- 
το δὲ οὐδ᾽ ἁπτόμενον [, ἐάν τις αὐτὸ ϑεᾶται,) ἐνίησέ τι 
χαὶ πάνυ πρόσωϑεν τοιοῦτον, ὥστε μαίνεσθαι ποιεῖν; 
[ἴσως δὲ καὶ οἱ Ἔρωτες τοξόται διὰ τοῦτο καλοῦνται, ὅτι 

χαὶ πρόσωϑεν οἱ χαλοὶ τιτρώσχουσιν.] ἀλλὰ συμβουλεύω 
σοι, ὦ Ξενοφῶν, ὅττόταν ἴδῃς τινὰ χαλόν, φεύγειν τερο- 
τροπάδην. σοὶ δέ, ὦ Κριτόβουλε, συμβουλεύω ἀπστενιαυ- 
τίσαι" μόλις γὰρ ἂν ἴσως ἐν τοσούτῳ χρόνῳ [τὸ δῆγμα) 
ὑγιὴς γένοιο. οὕτω δὴ χαὶ ἀφροδισιάζειν τοὺς μὴ ἀσφα- 
λῶς ἔχοντας πρὸς ἀφροδίσια ᾧετο χρῆναι πρὸς τοιαῖτα, 
οἷα, μὴ πάνυ μὲν δεομένου τοῦ σώματος, οὐχ ἂν τεροσ- 
δέξαιτο ἡ ψυχή, δεομένου δέ, οὐχ ἂν χεράγματα τεαρέχοι, 
αὐτὸς δὲ πρὸς ταῦτα φανερὸς ἣν οὕτω παρεσχευασμένος, 
ὥστε δᾷον ἀπέχεσϑαι τῶν καλλίστων χαὶ ὡραιοτάτων ἢ 
οἱ ἄλλοι τῶν αἰσχίστων χαὶ ἀωροτάτων. [περὶ μὲν δὴ 
βρώσεως χαὶ στόσεως χαὶ ἀφροδισίων οὕτω παρεσχευα- 
σμένος ἣν χαὶ ᾧετο οὐδὲν ἂν ἧττον ἀρχούντως ἥδεσθαι 

ἔλεξα πἰπσαζυάδηϊοη, 1], 9, 2. ἡ, βιθ!υηρ νοὸὴ ἄθη Ετγοίθῃη γνοιγὰϊ 
2, 24. Κι. 69, 10, ὅ. --- ϑηρίον. 
γΕΙ. ΠῚ 11. 11. - τοσούτῳ΄.. 
ὅσῳ, ὉΠ) 50.. 819. ΕΒ Ἰἱερὶ ἈΒΘΡ 
ἀϊδ Κοπιραγαιίοη ἱ ἴῃ ἄθη θεϊάθη αἸΪ6- 
ἄδγη μϊηΐον ὅσῳ ἀδγίη, ἀαΐ5 ἁψά- 
μενᾷ κοι ΒΟΡΗ ΠῚ ἀδ8. Ἰοϊο θη, 
οὐδ᾽ ἁπτόμενον ἄδῃῃ ἀ65 ΡῊΝ 
ΓΘΓΘη Υ δυπιοί ἀθηβ ἱπνοϊν ογί. ΕΡθηβο 
Κγτορ. ΥἹ, 2, 19. Η6}}. 11], 8, 29. 
Ηϊον. Χ, 2. --- ἐχεῖνα. .τοῦτο. 
τοῦτο 56} δι διῇ ἀδ8 ἴῃ ἀδθν Ρὲ- 
τοάς Εηιογηΐογο, ἀδθ ΡῈ ἃ}5 
οἰροη το ον ἀοροπβίδηἀ ἀθν Ετὸτν- 
ἰογαηρ ἀθν  ουβίθ! !ὰηρ ἀθ5 Ἀδάρθη- 
ἄθῃ πᾶθον Ἰϊοσὲ 418. ἀὰβ ζυ οἰχί σο- 
5616 τῶν φαλαγγίων, ἀδ8 ἄστει 
ἐχεῖνα θοΖϑίομποὶ νυ ἱγά. ΕΡθηβο 
ΙΝ, 8, 10. -- οὐδ᾽ ἁπτόμενον 
ἐάν τις αὐτὸ ϑεᾶται, ποεῖ 
πἰοὶ οἰημδὶ δηροίαδί[ϑδίιί 
[ΘΠ ἢ δ ἢ 65 ΠῈϊ ϑηβὶ6} 1). 
Πουβ θα ἀδάδηκο γι, Υς 1, 10. 
5. 06 ἄδθη Αμθδηρ, --- δ οἰθπον 
βράϊοσοη. Ζεῖὶϊ δηροιῃῦγοπάθ Ὑοῦ- 

ἄθῃ οἰ Πσο ΚΙαπιπιοιίδῃ δα(2Ζ δἷβ. υἢ- 
ΘΟ ί. --- ἐμκόλες: γνγογδυΐ ἀθγ ἢδυρί- 
πδοπάγυοκ ᾿ἰορέ, ἰδὲ νογδηρσοϑίθ! ", 
--ἰτὸ δῆγμα), ἀὰ5 Κεῖὶπ Αροσβαΐ, 
ἀδν Βεζίθνηρ βοίη Καπη, πιῦ[βι8 
ἐκ τοῦ δήγματος μοὶ ίβθη. 

14. οὕτω δὴ καί. Ῥίεβοβ χαΐ 
ννοἶβθὲ δ ἄθη ἃ ὁ σοσορθθηθη αὶ 
Ζζαγοκ, ἀδγ ἰθὺ βοῖηθ Αηννθηάαης 
δὰ ἄδὰ οποία ἴῃ ἀδν [Δ6 θὲ Ππάοῖ. 
Ζυπὶ ἀφάδηκθῃ νΕ]. ϑγΏΡ. ἸΥ̓͂, αὶ 88, 
-ἴ ἀφροδίσια νἷο καὶ 8. -- πρὸς 
τοιαῦτα. ἴῃ ἀφροδισιάζε ἐν ἰϊορὶ 
οἷη Υ δυϊδησθη, οἷηδ ἐπιϑυμία. Υα!]. 
ἀδ τορ. [,δορὰ. 1], 14: ἐν πολλαῖς 
γὰρ τῶν πόλεων οἱ νόμοι οὐχ 
ἐναντιοῦνται ταῖς πρὸς τοὺς παῖ- 
δας ἐπιϑυμίαις. --- ἡ ψυχή. 8. :ὰ 
Ι, 2, 4. Ῥοοῖι βίδμὶ ἼΟ ψυχή Ζὰ- 
αἸεῖοι ἴῃ δἰθμθπὶ πον ϊββοὴ ἀορϑη- 
ΒᾶῖΖο Ζὺ σώμα. 

ιδ. μὲν δή τον αἰ οἰ πβαβθη δ 
Ἀεκδριτυϊδιϊοη ἀδβ νοι ὃ ὃ δὴ Ετ- 
ὀνίθγίθη, --- παρεσχευασμένος 

ΒΡ. 
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τῶν πολλὰ ἐπὶ τούτοις “ττραγματευομένων, λυπεῖσϑαι δὲ 
στολὺ ἔλαττον. 

Εἰ δέ τινες Σωκράτην νομίζουσιν, ὡς ἔνιοι γράφουσί 

τὲ χαὶ λέγουσι περὶ αὐτοῦ τεχμαιρόμενοι, τεροτρέψασϑαι 
μὲν ἀνϑρώτιους ἐπ᾽ ἀρετὴν χράτιστον γεγονέναι, τεροαγα- 
γεῖν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν οὐχ ἱχανόν, σχεψάμενοι μὴ μόνον ἃ 
ἐχεῖνος χολαστηρίου ἕνεχα τοὺς “τάντ᾽ οἰομένους εἰδέναι 
ἐρωτῶν ἤλεγχεν, ἀλλὰ χαὶ ἃ λέγων συνημέρευε τοῖς συν- 
διατρίβουσι, δοχιμαζόντων, εἰ ἱχανὸς ἣν βελτίους στοιεῖν 

τοὺς συνόντας. λέξω δὲ πρῶτον ἅ ποτὲ αὐτοῦ ἤχουσα 
περὶ τοῦ δαιμονίου διαλεγομένου ττρὸς ᾿Αριστόδημον τὸν 
μιχρὸν ἐπικαλούμενον. χαταμαϑὼν γὰρ αὐτὸν οὔτε ϑύ- 
οντα τοῖς ϑεοῖς οὔτε μαντιχῇ χρώμενον, ἀλλὰ χαὶ τῶν 
ποιούντων ταῦτα καταγελῶντα, Εἶπέ μοι, ἔφη. ὦ ᾽4ρι- 

στόδημε, ἔστιν οὕστινας ἀνϑρώπους τεϑαύμαχας ἐπὶ σο- 

ἦν, δ6 ραν αΐαπι δοπέθπεϊαμε ἢαν- 
ῥαΐ ὁάογ 56 δογιἐϊοναί. -- ἀοχούν- 
τως. ὕδεπὶ 80κκῦ. βοηὔρίθη βεῖῃθ 
ἀρηῦββο πἰοϊί νγθηῖσοῦ αἰ8. ἄθηθῃ, 
ἀϊε 5816 8101} πηϊί σγοίβεπι Αὐἰυναηά 
ψΟΡΒΟΠΑ θη, αἷς ᾿μγίβϑη. --- ἄν... 
ἥδεσϑαι. 5. 20 ἄν... κινηϑῆναι 
Ἰ, 1, 14. )ὲ5 ἂν ἰδ Ζὰ νἱθάογ- 
Ἰιοίεπ Ζυπι Υϑιραπι ἱπὶ Ζυνοί (θη 
ΟἸΙοά6, νἱς Π, 8, 6. ΠῚ, 3, 2. Υρὶ. 
5 21: 91... ῦ. 00, 1, 4..-- 
λυπεῖσϑαι. ἔλαττον. Ῥδηῃ 
ΘΓ Π{{ πἰθηηα δ ἃπ ἄθη Βοίρθη σοῃ 
{ππη8 [5] ο κεῖ. 

4, ἸηΠ}0: 50 Κτ, Βοννοῖβί, ἀδ 5. 68 
Ααδιίίον σίορί:; 816. Παθθη ἀϊο Ναίυγ 
4ἀε8 Μϑηβοίιθη δυῖΐῖ ἀδ8 ζυνδοϊιπηᾷἃ- 
[5ἰββίε δἰ πρθιϊ μοί ἀπὰ Βογροη [Γὔγ 
βοίῃ ΟΝ], θη ΘΓ 816 ψϑγθγί. 
ον νοη ἀἴθβοῖ ὕμεγζθυριπρ ἀθγοῖ- 
ἀγιηροη ἰβί, ἄἀδθὺ ἰϑί ἀδυογηά [ςὕν 
ἀϊο Τυρεπὰ βουγοπΠοι. ΒΌΚΤ, γῸΓ- 
βίδηἀ 8150 πίοι Ὀ]οΙΒ ἀὰ58 προτρέ- 
πειν ϑοπάθγῃ 800} ἀὰ8 προάγειν. 

1. τεχμαιρόμενοι, οἴπθ ΟΡ] 6 κι, 
νὶο Κυτορ. ἰ, 8, δ. ϑὅγρ. ὙΠ], 11 
τ ψῃ80} ῬΙΟΙΒδΣ (οάδν. 8 οὔϑι- 
ΠΟΙ Ομ ν ΒοοΡδομίυπο ογα ΒΘ ηἀ 6.) 
οί απΚ. θαΓ[5. ΒΟΚτ, τ ἀδ᾽ 
Εγροραηρ ἀθ5. ΕἸΓοιβ (προτρέψα- 

σϑαὺ) [ἂν ἀϊε ἀρετή ἀ45 Βεβίε Ρε- 
ΓΟΙ(5. σϑίμδη τηθὶηίθ, ἱρὰ ΓΚ] ἢ 
πῃ ΓΔ. ἢ ὈΘυϊο οἰ, πϑιηθη ! οἢ ἴῃ 
ἄδιη ρῥβϑιυάορίαδί. ῬΙΆΙος ΚΙο ΟΡ οι 
Ρ. 410. ΡΙαί. Μοτ. ρ. 198, Β. Υεῖὶ. 
Ρ]αί, δίδαί, 1, 330. ὝΕἷο. ᾽Δε Ογ. Ἰ: 
48: μέ δοοναΐοπι {{ίμπι δοἰϊξιεηι 
αὐμγυὲ αἰἶ661)6., Ρ67 [δοξμεηι δἰδὲ οριίς 
6556, δὲ πιεῖ δαΐί5 655θΐ οογοϊξαζι5 
οοἸιογἑαξίοηιο σα αὐ οἰμαζμέηι οο- 
ϑποβοοηάαθ ρμοροϊρίοπάαθῳηθ υἱ;- 
ἐμ δ: πιδει5 ογυῖπι τὰ ρθ7 δια δμ7 
6558, τεί γυϊδιῖ! πιαϊἰθγιξ 86 6556 φιεαηι 
ϑοπος υἵῦ δ, 15 τοἰἑ φιίαηι ,“[αοίϊοπι 
6586 αἰοοἰγίγιαη. ---- σχεψάμενοι 
οσ; δοκιμαζόντων, 80 ΠπΠισ' ἢ 

5ἴ6 ογνᾶραη. «ἀπὰ ἄδηη πΐ- 
(οἴ]6η. -- τοὺς πάντ᾽ οἱο- 
μένους... ἤλεγχεν, 2. Β. Π], 0. 
ΡΟΝ Ῥοβοπάοις ὃ 18 5. 20. 834. 
Μδη ἄθηϊο δον δὴ ἀἷθ νἱϑϊ θη ΝΥ οτί- 
Βοίροιίθ, ἀϊθ δοῖγ, πὶὶΐ ἄθη 80- 
Ρ᾿ἰδίθπη θοβίδηά, 
Ὡ.τοῦ δαιμονίου, ἀϊο αοἱὐι- 

ἢ δ᾽ 1, ἸΏΒΟΙΈΓη 5816 510}} πη η Γοβί γί. 
Υρ]. ἀ. Εχουῖβ ζὰ Επάο, -- ἄριε- 
στόδημον, ἄδν ΠΟΙ ΘΓ οἶπον Ὧ 
νογγαυϊοϑίοῃ Απθᾶηρον ἀδ8. ΒΟ ΚΤ, 
ψυχάς. -- ἔστιν οὕστινας: 
Β᾽ οἷοι οἴπθῃ ρα ἐνίους (γ γα], 1, 

ΑΝ 
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, ΥΥ. » Ε΄ ΚΝ 2έ ΔῊ 2 ἥ Οὐ ΝΣ 

8 φίᾳ; Ἔγωγε, ἔφη. χαὶ ος, «Ἱέξον ἡμῖν, ἔφη, τὰ ὀνόματα 

σι 

αὐτῶν. Ἐπὶ μὲν τοίνυν ἐπῶν στοιήσει Ὅμηρον ἔγωγε 
μάλιστα τεϑαύμαχα, ἐπὶ δὲ διϑυράμβῳ ελανιππίδην, 

ἐχεὶ δὲ τραγῳδίᾳ Σοφοχλέα, ἐπεὶ δὲ ἀνδριαντοττοιίᾳ ἡπολ 
χλείιτον, ἐπὶ δὲ ζωγραφίᾳ Ζεῦξιν. Πότερά σοι δοχοῦσιν 
οἱ ἀττεργαζόμενοι εἴδωλα ἄφρονά τε χαὶ ἀκίνητα ἀξιο- 
ϑαυμαστότεροι εἶναι ἢ οἱ ζῷα ἔμφρονά τε καὶ ἐνεργά; 
Πολύ, νὴ Δία, οἱ ζῷα, εἴπτερ γε μὴ τύχῃ τινί, ἀλλὰ ἀττὸ 
γνώμης ταῦτα γίγνεται. Τῶν δὲ ἀτεχμάρτως ἐχόντων, 

ὅτου ἕνεχα ἔστι, χαὶ τῶν φανερῶν ἐτε᾿ ὠφελείᾳ ὄντων 
πότερα τύχης χαὶ πότερα γνώμης ἔργα χρίνεις; Πρέπει 
μὲν τὰ ἐπε ὠφελείᾳ γιγνόμενα γνώμης εἶναι ἔργα. Οὔχουν 
δοχεῖ σοι ὃ ἐξ ἀρχῆς ποιῶν ἀνθρώπους ἐπ᾿ ὠφελείᾳ 
προσϑεῖναι αὐτοῖς δι᾿ ὧν αἰσϑάνονται ἕχαστα. ὀφϑαλ- 
μοὺς μέν, ὥστε δρᾶν τὰ δρατά, ὦτα δέ, ὥστε ἀχούειν τὰ 
ἀχουστά; ὀσμῶν γε μήν, εἰ μὴ ὅῖνες προσετέϑησαν, τέ 

ὅ, 8), ἀὰ οἵτινες Ῥοη. ἱπίογγοσαί- 
νὰπὴ ἰδὲ (ΒΘ ἤθη Κ}). -- τεϑαύμ τος 
κας, Βεψυπάετγαηβ ΠπεΡ51. 

ὁ. διϑυ ρά μβῳ, ΤΟΝ 
ἱπῃ ΡΙ τὰ] νυ ἰδ ἰαμβοι, ἀνάπαιστοι: 
ἀλῃεῦ ἀπάρτι ἐπὲ δὲ διϑυράμβων, 
πϑι]Ἰοἢ ποιήσει νογζίθῃθη. ---- 371 ε- 
λανιππίέδην. θῖοθ65 ΝΘ 8 σᾺ Ὁ 
65 φννοὶ Πιομίογ, ατοίβναίογ πὰ Ἐπ- 
Κοὶ, θοϊάθ 8 δε! οβ, νοῃ ἀδῆδῃ 
ἄδν χυνὶίθ, εἷη Ζοϊίσθποββε ἀθ8 
ΒΚ, νουζῦσ! οι ἀσγοῃ βοῖηθ ἢὶ- 
{Πγ γαῖ θ ἢ βἴοι Βαμιη ἜλνγαγΡ. --- 
Σοφοκλέα, ἄδῃ Βεκδημηίθη Τιὰ- 
σἸΚκον, 490 ---4006 ν. αν. ἤδη Ηδυρί- 
νογίγοίογ ἀθν Κοπιδάϊο, Αὐὶβίορ!α- 
η65, [ἃ [51 Αὐϊδίοά θην νν ΟἿ] ἃ ΡΒ ̓  ΟΠ ἢ 
85, Ὑγ6}} ἀἄθυβοὶθο ἄθη δόκτ, νϑῖ- 
ϑροίίει παίίο. -- Πολύχλειζχον, 
ἃι5 δΙΚκγοῦ ὑπ 4890 ν. Οἢν, 
Ζεῦξιν, 805 ἨΠοιακΙ οἷα ἴῃ τοίδ- 
φεϊθοποη] πὰ ἀπὶ ἀϊθβοῖθα Ζεῖϊί. 

4, εἴπερ γε, εἴπ ἠδοδάνοϊκ- 
᾿ϊοο5 ψοὴπ ἃηάοθιβ, ἀὰθ ᾿ἶδν 
οἴποη δπίϑομίοάσποι ΖΝ ΟΙΓῸ] 808- 
ἀνύοκι. 80. δῖ ΠΦΊ] θη. 1, τ, ὃ: 
χαὶ εἴπερ γέ τινὰς δέοι, περὲ τῆς 
ἀναιρέσεως οὐδένα μᾶλλον ἔχειν 

αὐτοὺς αἰτιᾶσϑαι ἢ τούτους, οἷς 
προσετάχϑη. -- τύχῃ τινί. δῃ 
θϑηιθυκο ἄθὴ Ὀπιεγβο ἰοὰ Φ Ἰβο δ ἢ 
ἀϊεβεπὶ Παιϊὶν ἀπὰ ἀπὸ (πιι(ε]50) 
γνώμης. Βεὶ [εἰζίετοπη Αὐβάγαοκ 
ὈΙοῖθΕ ἀὰ5 ϑαθ)] κι ἀθ5. ΒΒ ἢ 5 
ΠΟΘΙ. ἀπ ΘΒ τ πλῖ. Α15 ΒΟ ΟΠ 65 5ί6}} 
εὐϑί ϑοκγαίθβ (ἴῃ τύχης... γνώμοης 
ἔργα) ἀϊε γνώμη ἀδγ τύχη δῃϊ- 
βομ θάθη ΒοβθηῦθοΓ, ἕξ, Κῶ Ψ Ο- 
ἐχόντων. ἔστε «νοι ἄδη Πίη- 
θη, ἀἄδγθῃ ἠαποίπεζννδοκ βίοι αἰομὶ 
ἐγ Κϑηηθῃ ἰδ 5“. ΚοπβίγυΚιίοη υνἱα 
1. 1, 8 ἀδήλων ὅπως. ὶς ἀδαὶ- 
ἰἶἰνε τῶν .. χαὲ τῶν ᾿ ἈὈΒδηρῚς: 
νου πότερα. -- πρέπει μέν. ὈΡ 
85. ἴῃ ἃθὸνῦ ἀπο} νἱγκιϊοΐ 5ὸ νοῖ- 
μᾶϊι, Ἰδὲ ἀογ νυν οἰ Ποῦ ποοῖὶ ἀδθιὶη 
ΒΘ βί6}} 1. μέν δὲ ἴῃ βοοθα Αηί- 
ΜΌΡίθη ἀϊδ Βεδευϊζυῃς νὴ μήν, νὶδ 
ἴῃ μὲν οὖν, μὲν δὴ τς [το  Ποἢ, ἈἸ1ὸτ- 
ἀϊηρ8". (δοίνθηκ).) Κι. 689, 85, 2. 
διούκουν δοκεῖ σοι ϑοπεὶπε 

ἀϊν ἢ ἢ τε ἔνε ὰ 5. Ζζὰ Ι, 
ι. 2. υ. ὅ. -- ποιῶν -ι ὃς 
ἐποίει. -- γε κμ εἰν ν᾿ Γδτπ σις ᾿ΐογ 
δηρονοηάοῖ, ἀμ αἰοιε ἀυτοῖ Ζὰ 
οἵ νυυϊδάθυῃο! ο δέ ἀὶϊεὸ Ἀδὰδ οἷμ- 
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ἂν ἡμῖν ὄφελος ἦν; τίς δ᾽ ἂν αἴσϑησις ἦν γλυχέων χαὶ 
δριμέων χαὶ πάντων τῶν διὰ στόματος ἡδέων, εἰ μὴ 
γλώττα τούτων γνώμων ἐνειργάσϑη; πρὸς δὲ τούτοις οὐ 
δοχεῖ σοι χαὶ τάδε τιρονοίας ἔργοις ἐοικέναι, τό, ἐττεὶ 
ἀσϑενὴς μέν ἐστιν ἡ ὄψις, βλεφάροις αὐτὴν ϑυρῶσαι, ἅ, 
ὅταν μὲν αὐτῇ χρῆσϑαί τι δέη, ἀνατιετάννυται, ἐν δὲ τῷ 
ὕχενῳ συγχλείεται; ὡς δ᾽ ἂν μηδὲ ἄνεμοι βλάπτωσιν, 
ἡϑμὸν βλεφαρίδας ἐμφῖσαι" ὀφρύσι τε ἀττογεισῶσαι τὰ 
ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων, ὡς μηδ᾽ ὁ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἱδρὼς 
χαχουργῇ τὸ δὲ τὴν ἀχοὴν δέχεσϑαι μὲν πάσας φωνάς, 
ἐμτείσελασθαι δὲ μήττοτε" χαὶ τοὺς μὲν πρόσϑεν ὀδόντας 
σᾶσι ζῴοις οἵους τέμνειν εἶναι, τοὺς δὲ γομφίους οἵους 

παρὰ τούτων δεξαμένους λεαίνειν. χαὶ στόμα μέν, δι᾽ 
οὗ ὧν ἐπιϑυμεῖ τὰ ζῷα εἰσ:τέμπεται, τελησίον ὀφρϑαλμῶν 
χαὶ ῥινῶν καταϑεῖναι" ἐπεὶ δὲ τὰ ἀποχωροῦντα δυσχερῆ, 

(γτηῖθ Ζὰ τηδοῆθη. Υἶ8). 1, θ. θΘ. γνϑεννθι ΠΊ ἢ, ἀὰ δοκεῖν υἱΐ ἐοικέναι 
Βεηβοῖθοη ζνεοκε ἀϊοηΐ ἀϊε [0]- 
βεπάς Εγαβθυεπάμηρ βίαί( [οτίζιυ- 
(Δἤγοη: ῥῖνας δέ, ὥστε, ἃῃ γγ6] 6 
βΒῖἢ ἀἷδ ἡβοῃβίε Εγαβο οἰ ἀβί βοὴ δη- 

᾿ΒΟΒΠΙοἴβί. --- τῶν διὰ στ. ἡ δέων. 
γε]. Ζὺ 1], θ, ὅ. --- γνώμων πἴομί 
ζὰ γεγνγ 6] ἢ τί γνωμῶν. 

θ. χαὶ τάδε προνοίας ἔρ- 
γοις. ἴῃ γνογῃουρεῃθηάθη ννυγάθ 
ἀεν Νυΐζοη Πογνουσθῃοθθη., ἅὈ 6. 
ΠῸΡ ἰΠΒΟΙ͂ ΘΓ 6Γ, 6 ὃ 4 Ζὰ Επάδ 
εἰησοιδαμπηΐ ἰδέ, δυΐ οἴπθη Ζνυνθοκ 
ΒΟ] Ἰεἴβοη ἰ[β(: ἄδῆθγ. ῃΐθν χαὲ 
τάδε προνοίας πὶϊΐ Βοζιοης δῖ 
γνώμης ἔργα. δεγκε ἀδγ εὖοῦ- 
Β6 ἢ ἢ 5" (εν πρόνοια ἀδτ 8(οἱ- 
Και) βἰηά ἢῖεῦ παιάν! οἷν ἴοι σ6- 
πηϑϊηΐ, βοηάθγη ΠῸΡ οἶποῦ ΑΡβιομ 
ΗΝ Δ γεγκο. Υε). Ηογοά. 
ΥἹΙΙ, 81: ἐκ προνοίης... ἐποίησε, 
πϊΐ ἀθπὶ ἀδροηβαίζ κατὰ τύχην. 
τάδε [Ἃἄμτὶ ἀϊδ τηὴῖξ τό [οἰξθηάθη 
Τηδηϊ να Ὀἷ5 ἀπογεισῶσαι (ἀεπη 
αἴθ αἰβάδπη [οἱσοπάρη τὸ δὲ... δέ- 
χεέσϑαι Χ. τ. λ. νεγάθη ἀσγοι ταῦ- 
τα οὕτω πεπραγμένα δαίᾳοποπι- 
Π]6Π) εἴη, ἔργοις ΒΈθοθη ἀΐδ θθββϑίθη 
Ηάβεμν, (ἂν ἔργον, ἀδ8 δη βδίοῃ ὑπ- 

γνογθυπάδη δὰ βοηβί νουκοηηηνί, 
2. Β. ϑγρ. ΥἹ, 8. 11, 84. --- ϑυ- 
ρῶσαι, Μὶοδἶἷΐ εἰπὸν ΤΗ ὔτα 
γ ΘΥΒ6 ἢ 6, Πεπὶ ἐπίβργεοῃεηᾷ ἰϑί 
ΠΔΟΒΠΘΓΡ ἀπογεισῶσαι Ζὰ ὕθει- 
βείζεη. Απβίοί. ἀθ ραγί. δηΐπη. 1], 
18: οἱ μὲν ὀφρύες τῶν καταβαι: 
γόντων ὑγρῶν (χάριν. εἰσὶν) πως 
ἀποστέγωσιν οἷον ἀπογείσω- 
μα τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ὑγρῶν. 
-- χρῆησϑαίτι, τὰ εἰν 58, Κι. 
4θ, ὅ. 9. 6. 401. Ξ δε δ᾽ ἄν. 8. 
Κι. 51, 8, 4. Ο. 531, Δη). ἀπάγο 
Βεΐβριειε θεν ὡς ἄν θεῖ Χεπορβ, 
5686. θεῖ Δί ερον, Επίν ΚΙ αηρδαο- 
ΒοΒί ἢ ἀδγ ΑΡβἰομ ββᾶι2ε ἢ, ρ. 84, 
- ὀφρύσι τε, πε τε νἰτὰ ἀα8 
Ἰείζίς αἰϊοὰ ἀδθν Αὐΐζᾷμ! υησ ἃηρ6- 
τοὶ; Βϑδομίε ἀϊθ ομ!αβείβοηα Κοτ- 
ΓοΒΡοηβίοῃ γοη ὡς δ᾽ ἂν μηδέ υαπὰ 
ὡς μηδ᾽. -- οἵους, ἃ. ἢ. τοι- 
οὕτους, ὥστε, νυνὶ ἃ 12. 5. Κι, δῦ, 
3, ὅ. Ο, 00]. -- χαταϑεῖναι, 
Ηἰηβδίζθη, ἃ. 1. δηθγί ἢ 6 η, θεν 
ΘΟΠΟΡΙΟΓ ἰδέ ἢ ἷὸ ὃ 11] νἷδ 
εἰη Κὔηβιϊον σοάδομί, ἀδγ ἀϊὸ οἷῃ- 
Ζοίηθη ΟἸϊθάθυ δὴ ἄδη σοεϊσποίεῃ 
ϑ(6]]6η δηθτίηρί. -- ἐπεὶ... δυσ- 
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3 , κι ΄ 2 ᾿ κ Ὁ) δὲ τὰ 

απτοστρέψαι τοὺς τούτων Οχετοὺς ἰχαὶ ἀπενεγχεῖν)] ἡ δυ- 
΄ 2 - , - « 

γατὸν πιροσωτάτω ἀπὸ τῶν αἰσϑήσεων" ταῦτα οὕτω τερο- 
-» , 2 ξν ΄, , Ρ} ΄, 

γοητιχῶς πεπραγμένα ἀπορεῖς πότερα τύχης ἢ γνώμης 
͵ ’ 7 ᾿ ᾿ ,) , 

ἔργα ἐστίν; Ουὐὅ μὰ τὸν 44, ἔφη, 
3 7 [4 

ἂλλ οὕτω γὲ σχοπου- 
μένῳ πάνυ ἔοιχε ταῦτα σοφοῦ τινος δημιουργοῦ χαὶ φιλο- 
ζῴου τεχνήμασι. Τὸ δὲ ἐμφῦσαι μὲν ἔρωτα τῆς τεχνο- 
σοιίας, ἐμφῦσαι δὲ ταῖς γειναμέναις ἔρωτα τοῦ ἐχτρέφειν, 

τοῖς δὲ τραφεῖσι μέγιστον μὲν πόϑον τοῦ ζῆν, μέγιστον 
΄ - ΄ 3 "ἢ - , ΄ 

δὲ φόβον τοῦ ϑανάτου; 4΄μέλει χαὶ ταῦτα ἔοιχε μηχανή- 
5 μασί τινος ζῷα εἶναι βουλευσαμένου. Σὺ δὲ σαυτὸν δοχεῖς 

΄ , 3 ΄ - εν, -» Υ̓ . 

τι φρόνιμον ἔχειν; Ερώτα γοῦν χαὶ ἀ:τοχρινοῦμαι. ᾿4λλοϑι 

χερῆ πϑμ! τοῖν ἐστίν. --- Πὰς εἰβθηί- 
ἰττοτ ἸΧΗ [ἂν Δθ!οἰ ἔθη ἰϑί ἀπο- 
τρέπειν. ῬΟΟΙ βοποὶπί ἢΐθῦ ἀἃ5 
800} ἀυοἢ ΡΙυΐ. Νοτ. Ρ. 91, Ε. α. 
ΤΠιοηρῖμ. περὶ ὕψους 48 φοβίομοτίς 
ἀποστρέψαι ΔΌΘΙ ΟΠ Ποῖ σοννᾷ ἢ} 
Ζὺ ΒοΖοιμπαπο ἀθν δηΐίροσθη- 
βεβεί ζίθη ΒΙομίαηρ. ΑΡΘΡ ἀδ5 
Το] θη ἀπενεγκεῖν, απ [6}}}, 
Ραίδι ΐεγ πἰοπί. --- ἡ δυνατὸν 
προσωτάτω, πηιαηπίμτη Πορὶ 
Ῥοΐοοί Ῥ 6,1 ἰ5ϑήπιθ. 

. οὐ μὰ τὸν 4ι . 8] ΟΝ 
ἀπορῶ. -- σχοπουμένῳ, ΜΝ πῃ 
ΠΠ8Π.. Ὀθοίτγδομίοίι. ΚΡ. 48, 4, 
ΕΝ ἰδ 496, ΔΠπ,. -- ἐμφῦσαι 
μὲν ς «τὲ. δέ, μέγιστον μὲν. 
Ἱ δέ Απδρίνοτα, -- ἀμέλει, 
εἰρθηί]. δεῖ ππθοβογαί, ἀ, ἰ. ΔΠ16 τς 
ἀἴηρ5. -- ζῷα εἶναι, 85 θ- 
Βοίῃ Ιεθεπάϊροτν Δ᾽ 56}. 

Βι σαυτοῦ (8. Κὴὶ 561 ἃ 9. 
0. 509, Αηπὶ, ἃ. πηίοη 1], θ, 38: τί 
ἂν οἴει σεαυτὸν χαὶ τὴν πόλιν 
ν παϑεῖν. ΟἸοῖοῖι οτος οὗτος 
δοχεῖς συναρπάσαι. -- ἐρώτα 
γοῦν καὶ ἀποχρινοῦμαι. Ὀϊΐα 
Ὀχίβίθησ νὸθ ϑδνόβοη, ἀΐδ. ἀδηὶ 
Μοηβοι θη. οἷμθῃ 80. Ζυνδοϊκ) πῖς 
δἰ ϑυἹοἢ οίθη Κῦνρον πὰ ἀϊο Ταὶοῖνο 
ἀον. ον ρΠαησαηρ ἀπὰ ἘΡΠῃδΙὰ Πρ’ 
ἴῃ οἶβου ΑΒ. σοροθοη πα θη, 
νὰΐ γί, οθροη χυροβίδη θη. [Ἰηὶ 
[οἱσοηάθη. υνἱτὰ πὰρ δυβοο[α τί, 
ἀα 5. Τὴ 800} 8 ἀδὺ σοὶβίϊ θη 

Ναίυν ἀ65 Μϑηβοί θη δῖ ἀὰ5 Παβϑίῃ 
νοη (δίίογη βο  Ἰοίβθη πιῦββθ, ἀἃ 
ἜΡθηβο, Ψψὶθ ἀΐε ἄθγβθη Βεβίαπά- 
(6116 ἀδβ Νδηβομθη (γῆ υπᾷ ὑγρόν) 
οἰ πο ΠῚ 8 [561 1 ΠῚ εκ απομο ἢ στο- 
ἴβοη αδηῆζθῃ θη ποι ὴ βδίθη, ΔῈ 0 ἢ 
ἄϊο διπαηῖί ἀθ5 ΝΙΘμβο θη. ΠῸΓ οἴῃ 
ΤΟΙ] οἴποῦ δηάθγθννγο Ζὰ Βα σῃθπάδη 
ὙογπθηΓ βοῖῃ τηὔθβο, οπθ ἄδγθῃ 
γοιπδηάἀθηβοίη 841165 δυΐίβου ἀδηὶ 
ΝΜδϑηβοῆθη Ἐχιβίϊθγοπάθ βοῖπο Επί- 
βίθ θη απὰ νγοῖβο ἀπογάπῃηρ δἰ ΠΘ ΠῚ 
ΠΡ ον αἰβίθη Ζα4 16 νογάδηκθη 
νυὔὐγάθ. ὕπ|ὶ ἀϊοβο Αὐραπιοηϊδίϊοῃ 
οἰηζα οἰ ίθη, βο οἰκί δόκν. ἀϊ γα σο 
νοῦδυβ: σὺ δὲ σαυτὸν... ἔχειν; θὰ 
Αὐβί. ἄθη Ζυβδιμηηθηῃδϑηθ ἀϊθϑοῦ 
Ενᾶρο πιὶϊΐ ἄθη) σογῃουσοθηάθη 
πἰοῃ Ροστγοῖ[ἰ, 50. ον ἀθυὶ δΓ 888- 
ννοϊομοπὰ: ἔτᾶσο ΠΥ ψοϊζοτ, 
υηπὰ ἴον ψοτὰρ ἀδηῃ δαηί- 
ψοτίθη. ἤδη δίηη ἀΐδβοῦ σϑηζθῃ 
806116 οσἰδθὶ Οἷο. ρυ. ΜῈ]. 81, 84. 50 
νυ ἱοάοῦ: Εἰδέ, οδὲ ργυοζδοΐο εἰϊα οἷς, 
ἨθαιΘ τη ᾿ιὶς σορ ρον δες αἰφιέδ ἐν 
λας ἱηινοοὶ ἐξα ποσῖρα ἵηοςὲ φιεϊα- 
ἄαηι, φιοὰ υἱποαξ δὲ βδομεϊαξ, δὲ 
πο ἡηοσί ἵὰ θὸ απο παΐξεαθ δὲ 
ἐαηὶ ρμγ'αθοίαν»ο τηοῖη. διὶδὶ ἤορίο 
ἐα ον οο ποὴ ρμμίαγ, φεῖα πον ἀρ- 
Ῥαγνοὲ αο οογργιξι»", ὑγοϊγαδ φιαςὶ 
γιοδῦ αν ἐρδαῦὶ θη ἴοι, φα σαρὶ- 
γπῖι5, σα ῥγνουΐάοηης, χα ἢαδὸ 
ἔρδα αϑδ᾽ηι αὐ αἰοϊηις, υἱαονὸ 
αἰ ρίαηο, φμαϊϊς αὐ δὲ δτξ, δϑὴ- 
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δὲ οὐδαμοῦ οὐδὲν οἴει φρόνιμον εἶναι; χαὶ ταῦτα εἰδώς, 
ὅτι γῆς τὲ μιχρὸν μέρος ἐν τῷ σώματι πολλῆς οὔσης 

ἔχεις καὶ ὑγροῦ βραχὺ ᾽τολλοῦ ὄντος, καὶ τῶν ἄλλων δή- 
σου μεγάλων ὄντων ἑχάστου μιχρὸν μέρος λαβόντι τὸ 
σῶμα συνήρμοσταί σοι; νοῦν δὲ μόνον ἄρα οὐδαμοῦ ὄντα 
σὲ εὐτυχῶς πως δοχεῖς συναρτιάσαι, χαὶ τάδε τὰ ὕττερ- 
μεγέϑη καὶ στλῆϑος ἄπειρα δι᾿ ἀφροσύνην τινὰ οὕτως 
οἴει εὐτάχτως ἔχειν; ὰ 44" οὐ γὰρ δρῶ τοὺς κυρίους, 
ὥσπερ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων τοὺς δημιουργούς. Οὐδὲ 
γὰρ τὴν σαυτοῦ σύ γε ψυχὴν ὁρᾷς, ἣ τοῦ σώματος χυρία 
ἐστίν᾽ ὥστε κατά 7γε τοῦτο ἔξεστί σοι λέγειν, ὅτι οὐδὲν 
γνώμῃ, ἀλλὲ τύχῃ πάντα πράττέις. χαὶ ὃ ᾿Τριστόδημος, 
Οὔτοι, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώχρατες, ὑπερορῶ τὸ δαιμόνιον, 
ἀλλ᾽ ἐχεῖνο μεγαλοτυιρεττέστερον ἡγοῦμαι ἢ ὡς τῆς ἐμῆς 
ϑεραπτείας προσδεῖσϑαι. Οὔχουν, ἔφη, ὅσῳ μεγαλοτερε- 
πέστερον ὃν ἀξιοῖ σὲ ϑεραττεύειν, τοσούτῳ μᾶλλον τιμη- 

2 ΄ 

τέον αὐτὸ: 

ἐϊγ0 ροδοίπει5. Δα]. ἀθ Ναί. ἢ. 1], 
6. ΠΠ, 11. ΡΙαί, ΡΈΠΕΡ. ρ. 80, Α: 
τὸ παρ᾽ ἡμῖν σῶμα ἄρ οὐ ψυ- 
χὴν» φήσομεν ἔχειν; 4 ηλον ὅτι 
φήσομεν. Πόϑεν λαβόν, εἴπερ 
μὴ τό γε τοῦ παντὸς ,σῶμα͵ “ἔμ- 
ψυχον ὃν τυγχάνει, ταὐτά γε ἔχον 
τούτῳ καὶ ἔτι χαλλίονα; Δῆλον 
ὡς οὐδαμόϑεν ἄλλοϑεν. -- καὶ 
ταῦτα, υπὰ τνγᾶγ, ὧπὰ πο 6]. 
ἀατυ.- νοῦν. -συναρπάσαι. 
Εἴς. ἀε Ν, Ὁ. 11, 8, 13: ἔπάδ οηΐπι 
μαηο (πεθγιξθηη) ἀδπιο αγγ͵ριεῖ εἴ 
αἱὲ αρμὰ Χοπορποπέοην ϑοογαῖος. 
ΠῚ, 11, 20: “2: οπῖπι φμαονῖέ ἀρτα 
Χοπορποπέοηι ϑοοναίθς, επιδ αγιΐ- 
γι αὐλῖρι θη τη 5, δὲ πε 5 
ἑμορὶξ ἐπὶ πιμηαῖο. 

9, μὰ Δ4(᾿, ψΔπΒτΠ] ον, βίθμί 
ΠῸΓ, ΨῸ εἶπ Νερδίίοπ νογδιβρθιί 
οὐδν [οἱρί, οὐδ ἄοοθ ἱπὶ Ζυβᾶπι- 
χΘὨ 86: Ἰορι, 2. Β. θεῖ [οἱ βϑπάθμ 
ἀλλά. -- οὐδὲ γάρ. γάρ ἴῃ 
ἀεν Απηΐννογί θοσγῦπάδι ἴῃ ἀον Πδρο] 
οἷῃο ἰῃ ἀθγ ἔνγαρο ᾿Ἰἰδροπάθ Αυιββᾶσο, 
οὐδ. οἰπθῆ ἃ08 ἄθπὶ Ζυβαῃ)πιθη- 

Χϑοπορίοη, Μεοπιογ θ᾿ Ἰἰθη, 0. Ααῇ, 

.5: , ΄ ᾿, 2 

Εὺ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι, εἰ νομίζοιμι ϑεοὺς ἀν- 

πῆρα ἰδ οῃί Ζι ἐγδἃηζθηάθη 6ε- 
ἀδηδη, τον οὐχ δρᾷς τοὺς χυρί- 
ους" οὐδὲ γὰρ -. οἷϊ Καπῃ πιϑῃ 
οἷπθ θο͵αμοπάθ οάδγ νογποίηθπάθ 
Βενγεθιηρ᾽ ἀ68 Κορίεβ ἄσγοιι ἀΐ 6865 
γάρ Ὀεστάπάοι ἀθηκοη; ἰαΐ. οπέπσι 
ΘΌΘη80 σοργδαοῃΐ οἴ. Βιαΐας ὃ 152. 
Υρ]. 1,8, 10. 11,1, 2. ΠΙ, 8, 0; 

. -- σαυτοῦ σύγε, ἀεὶ 
ΟἤΘΟμα βίθ!!: τ ἅογ [,Ἑ1. δ ογίε 
σ᾽ εἰσ θη δίαπηπηθ8. ΠΘΡ 6 οἰπδηάᾶογ: 
7160 πεϊλιὲ ἡμι70 αἴσον"»8 υἱά601". 

10. τὸ δαιμόνιον, νἱο ὃ 2. 
ὕμον ἀΐε Κοηβίγ. νοῦ ὑπερορᾶν 
8. Ζ. 1 2, 9: ἐχεῖνο, 80 - 
ἀγα ΚΠ απο Ἢ αὐτό. ὩΣ ὡς, 
418 ἀδῖβ, νγο[ν ΠῚ, ὅ, 11 ἢ ὥστε. 
-- οὔχουν, Μὶδ ἐ᾽ ὅ. -- ἀοτδάθ 
ἀϊο Ετμαθθη μος ἀογ ἀοί οἷς ἰδὲ δἷη 
αταπὰ πηθ ἢ βἷ6 σὰ δἤγθη, Κϑηπ 8150 
πἰοε νοῦ Ατιβϑίοάθπη σὰ (απδίθη 
Β6Ι ΠΡ Μιβδομίαπρ, Δηρο[αμγί υγετ- 
ἄδη; ρει ἤ, ἡ ὡς οἄεν ἢ ὥστε ο. 
ἴῃ. ποῖ οἴπεπὶ Κομπηραγαίὶν 8. ΚΤ. 
49, 4. -- αὐτό, Δοουβϑαίϊν, Ποππ 
ἄἀεν Νδομάγαοκ ᾿ἰοσί δὺΓ ἀθγ Ηδηά- 

θ 
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ϑρώπων τι φροντίζειν, οὐχ ἂν ἀμελοίην αὐτῶν. Ἔπειτ᾽ 
οὐχ οἴει φροντίζειν; οἱ πρῶτον μὲν μόνον τῶν ζῴων 
ἄνθρωπον ὀρϑὸν ἀνέστησαν ἡ δὲ ὀρϑότης χαὶ προο- 
ρᾶν πλέον ποιεῖ δύνασϑαι καὶ τὰ ὕπερϑεν μᾶλλον ϑεᾶ- 
σϑαι χαὶ ἧττον χαχοταϑεῖν" ἰχαὶ ὄψιν καὶ ἀκοὴν χαὶ 
στόμα ἐνεποίησαν")] ἔπειτα τοῖς μὲν ἄλλοις ἑρπετοῖς 
πόδας ἔδωχαν, οἱ τὸ πορεύεσϑαι μόνον παρέχουσιν, 
ἀνθρώπῳ δὲ χαὶ χεῖρας προσέϑεσαν. αὲ τὰ πλεῖστα, 
οἷς εὐδαιμονέστεροι ἐχείνων ἐσμέν, ἑξεργάζονται. καὶ 
μὴν γλῶττάν γε πάντων τῶν ζῴων ἐχόντων. μόνην 
τὴν τῶν ἀνϑρώπων ἐποίησαν οἵαν ἄλλοτε ἀλλαχῇ ψαύ- 
ουσαν τοῦ στόματος ἀρϑροῦν τὲ τὴν φωνὴν χαὶ ση- 
μαίνειν πάντα ἀλλήλοις. ἃ βουλόμεϑα. [τὸ δὲ χαὶ τὰς 

τῶν ἀφροδισίων ἡδονὰς τοῖς μὲν ἄλλοις ζῴοις δοῦναι 
περιγράψαντας τοῦ ἔτους χρόνον, ἡμῖν δὲ συνεχῶς μέχρε 
γήρως ταῦτα παρέχειν; οὐ τοίνυν μόνον ἤρχεσε τῷ ϑεῷ 

τοῦ σώματος ἐπιμεληϑῆναι, ἀλλ᾽, ὅπερ μέγιστόν ἔστι, 

5. Κις ὅθ, 18..ϑὲ 12. χαὶ μὴν. εχ ὀμιδουνι σοῦ Ἰὰπρ (τιμητέον). 
ω ἃ το ἃ ἄσσον. -- ἄλλοτε 

τὶ ϑ ᾽ 

11. ἔπειτα. 8. τὰ 1, 2, 26 υπὰ 
γρ]. νγὰΒ Αὐῖβί. δ Τ εἰπβογϑυπηΐ ᾿ΐ, 
-- οἵ. 8. ζὰ ὃς 1, 2, 1. --- πλέον 
βειογί ζὰ προορᾶν. --- θῖο εἰηρε- 
ΚΙαπημηθτίθη Νοστία ρᾶββθη πὶομί 
Πΐοσ μου, Ὸ ΠῸΓ γοὴ ἄδπὶ), γγἃ5 ἀδὺ 
ΜΘηΒΟΝ νὺὺ ἄδθῃ Τίθγοη ὙΟΓΔῸΒ 
μαί, ἀϊε Ἀδὰ ἰδί. Νὰν ἐνεποίησαν 
(ἱΐ ΘΠ ΘΠΚ]) τὰ ἰἰσοη, ὑπὴ οὐψιν 

. στόμα κ}5 ζὰ χαχοπαϑεῖν 8ὲ- 
μοτρο Αοουβαίϊνε ἄθγ Βοζιθης 
ΔΠΒΘΙ 6 Ζὰ Κῦππθη οὐδΓ (πεῖὶ κΚῦδ- 
πο) χαχοπαϑεῖν οἷς .. ἐνεποίη- 
σαν τὰ Βοῃγοῖθοπ, ἰδὲ ἀθβῆδ}} ἀἢ- 
{πὰ π] οι, νυ δὶ} 78 δῦ Ὀδὶ ἄθη πἰοδὶ 
Δα ΐγοο σομθηάθη Τίθγθη Ἶεπὸ οι- 
βδπε πἰομί σοίδηγάει βἰπὰ. --- ἔπεε- 
τα, οὔπο δέ, νἱἷς εἶτα 1. 2, 1. 
ἕ ρπετοῖς, βοηβί πὸγ οὶ Ὀϊολιίδτα 
(8. Θάγβ8. ᾿Υ̓͂, 418) [ὃ ζῷα. Ηϊεγ 
θὲ. νἱγὰ ἀδτ ϑομδρι[απρβακι 50 
ἀδηβοβίο!}!, 815. ΟἿ ΘΓ 85 ἀδῃ ἕρπε- 
τά ἄἀσγοῖ Ηϊηζυϊἄβοη ἀθγ Εὔ[ξε 
πορευόμενα Βοιηδο  ᾿δί16, 

ἀλλαχῇ ψαύουσαν τοῦ στό- 
μᾶτος. (ἰο. Ν. ᾿. ΝΠ 59... 14ὃς 
Τίησια δόπιος υοθοὶς ἀἰφεϊνιδέος οἱ 
ΡΡ6550ς οὐβοῖξ, οἰση οἑ αὐ ἀϑπέες οξ 
αὦ αἰΐας Ραγέες Ρεἰἐὲὲ ονὶς. 
μ χαὶὲ σημαΐνειν, ἃ. ϊ. χαὲ 
ὥστε σημαίνειν, ΘΙ ΟΠ 65 ὥστε 808 
ἀδπὶ νογιογρεμέπάθη οἵαν (5. τὰ 
ἃ 6) ζὰ δπίπθηπιθη ἰϑί. Πὰς ϑυὺ- 
Ἶοκὶ σὰ σημαίνειν εἰεδὶ βόουλ λόμε- 
ϑα. -- ταῦτα βεδὲ δυΐ τὰς .. 
ἡδονάς. ἀδλ5 ΝουϊΓαπ) ν ΓΔ]] σοπηοὶ- 
ποτὶ 8Ό6Γ ἀἴδβθη Βερτὶῆ. 80. Θεκοῦ. 
ἔχ ὐϑδειςς πρὸς. ταῦτα (μι πη! ἴοἢ 

ἐπιϑυμίας) οὐχ ἧσσον διαμάχε- 
σϑαι. Βὲγ Ἰημια]: ἀὸξ Βαίζοε τὸ δὲ 
χαὶ .. παρέχειν ἰδὲ ἀδπὶ ογμογ- 
πονοπάθη σὰ ἱγοπιἀατιὶα. 

ι8. οὐ τοίνυν, ἠεάοοι .- 
ἰολῖ. -- μόνον ἤρκχεσε, ἀϊε 
πον Ὁ Βη]ϊοῖνα Βιο ὰης ἀδ8 σὺπὶ ἴη- 
Πηϊιῖν Βοιότροη μόνον, ΜῸ οὐ 
μόνον ἀρχεῖ νογκοπηην, ζΖ. Β. Κγτ. 
ΥΠΙ, 8, 18. 1τ. Ηδι]οη. ΠῚ, 2, ὃν 



ἈΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Ι, 4 8 

χαὶ τὴν ψυχὴν χρατίστην τῷ ἀνθρώπῳ ἐνέφυσε᾽ τίνος 
γὰρ ἄλλου ζῴου ψυχὴ σπιρῶτα μὲν ϑεῶν τῶν τὰ μέγιστα 

χαὶ κάλλιστα συνταξάντων ἤσϑηται ὅτι εἰσί; τί δὲ φῦλον 
ἄλλο ἢ ἄνϑρωποι ϑεοὺὶς ϑεραπτεύουσι; ποία δὲ ψυχὴ τῆς 
ἀνϑρωσείνης ἱχανωτέρα προφυλάττεσϑαι ἢ λιμὸν " δέψος 
ἢ ψύχη ἢ ϑάλπη, ἢ ἢ νόσοις ἐσεικουρῆσαι. ἢ ἤ ) ῥώμην ἀσχῆς- 
σαι, ἰὴ χερὸς μάϑησιν ἐκπτονῆσαι,} “ν ὍΣ ἂν ἀκούσῃ ἢ 
ἴδῃ ἢ μάϑῃ, ἱκανωτέρα ἐστὶ διαμεμνῆσϑαι; οὐ γὰρ πάνυ 
σοι Ἄμαῖκ οὐ ὴ ὅτι παρὰ τὰ ἄλλα ζῷα ὥσπερ ϑεοὶ ἄν- 

ϑρωσίοι βιοτείουσι, φύσει χαὶ τῷ σώματι χαὶ τῇ ψυχῆ 
χρατιστεύοντες; οὔτε γὰρ βοὸς ἂν ἔχων σῶμα, ἀνθρώπου 
δὲ γνώμην, ἐδύνατ᾽ ἂν πράττειν ἃ ἐβούλετο, οὔϑ᾽ ὅσα 
χεῖρας ἔχει, ἄφρονα δ᾽ ἐστί, “πλέον οὐδὲν ἔχει" σὺ δὲ 
ἀμφοτέρων τῶν πλείστου ἀξίων τετυχηχὼς οὐχ οἴει σοῦ 

ϑεοὺὶς ἐπιμελεῖσθαι; ἀλλ᾽, ὅταν τί ποιήσωσι, νομιεῖς αὐὖ- 
τοὺς σοῦ φροντίζειν; Ὅταν πέμτεωσιν. ὥστπτερ σοὶ φὴς 
πέμτεξιν αὐτούς, συμβούλους, ὁ τι χρὴ ποιεῖν καὶ μὴ 

θοΟἢ ἃπάειβ πηίεη Ἰ], 2, θ. --χρα- 
τίστην,; ριβα και. :ὰ τὴν ψυχήν. 
-- πρῶτα μέν 5ε]πεῖ 48 πρῶ- 
τον (38. Κι. 46.3.2) ΠΟΙ ΠᾺΡ ἀσγοῖι δέ 
[ογροβοί)ί (δι ἀαγοῖ ἔτι δέ, ἔπει- 
τα. --- ϑεῶν .. ἤσϑηται ὅτι 
εἰσί. Ὀίοθο!θα ΡγοΙ ρ5|5 ΙΥ͂, 4, 18. 
- ϑεραπεύουσι, ΡΊυ], ἀὰ 
φῦλον εἴη ΚοΟΙ]εΚιῖν ον ΒερηΠ' ἰδ, 
ΑΔῸΝ ἀϊε 5.6] Πὰπρ νοὴ ἢ) ἄνϑρωποι 
Καπη δῖ ἀθὴ ΠΌΠΊΘΓῸΒ ὙΘΓΡῚ τη} οἱ Π- 
βενγκι ΠΡ θη. Κι. 69,1, 1. Ο. 362. 
-- ἄνϑρωποι ἃ]8 ΠΥ ΤΠ 
οἴη ΑΥΕΚΟΙ ννῖο 8 14. -- ἐχπὸο- 
νῆσαςε, βοηδί ἱπηη16} ἰγϑηβὶἶν, ΓἅΠῚ 
δ; ἀδῆον παΐ ὈΙπάοιΐ τη Ἀδομὶ 
ἀΐοθε οτος ϑοῖρι. -- ἱχανὼ- 
τέρα ἐστί. Εἰπ 5010 Π 6 ΘΟΒ 8 
οἴηον Ῥοιϊοάδ τηϊΐ οἴπον Εγαρο, ἀΐα 
807 ἄδη Αηΐδηρς ζυγύσκροῃς ἀπά 
ἀοββοὴ δἥουία υἱϑάθιμοι, ἢπάοί 
βΒῖ ἢ), πϑιη θη. ἢ οὶ χρη, δίίον, ννὶρ 
ΝΠ 1.8. Ἡυτοην ΚΓ, 8. ΒΑΙΪ δῆ. ΙΥ͂, 
4, 12. θεκοη. 11, 15. ΡΙαί. ΟΠάτμ. 
Ρ. 161. Κυὶί, Ρ. ᾿δ, Ε. 

14. παρά πὶ γετρ] εἰς ἢ μὴ ἷί, 

γῸΓ, ΨΙΕΊΥ, 4.1: παρὰ τοὺς ἄλ- 
λους εὐταχτῶν. --- καὶ .. καί, 
Κογγοβροηάϊ γε ππά ἀϊε θεϊάθη ἴοΙ" 
θεπάρθη Παίϊνο ἀθῃ) φύσει (.ἴπο] ρὲ 
ἸΠΓΘΓ ἠδ αν] ΠΟΘ ΑΠ]Δρ 6“) υπίογογά- 
ἠθηά. -- ἂν ἔχων... ἐδύνατ᾽ 
ἂν πράττειν. Βεὶ ἔχων -- ηιιΐ 
λμανογ δὲ ἰδί Κοίη τις Ζζὰ γοΠηΐββθη, 
Δ ερθὴ ἀθθ νυ] θάἀθγῃο θη ἄν γα]. 
ΗΕ]. ἃς 11: λαβὼν δ᾽ ἂν τον 
ἵππον .. ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἂν 
ταφὴν Ὁπίρη 1], 5, 3. ΠῚ, 

 Η, δ. ἐπε» ἘΝ 639, 3, Απιῃ. 
-- ἃ ἐβούλετο. Πὰ5 ἄν ἀεβ 
ΗαυρίβαίΖοβ δυβίγεο κί βἴοἢ δυο δῇ 
ἄρῃ Βοϊαίϊνβαίζ: φέαθ υϑοἰϊεξ, 
γα]. 1Π, 5, 8. [πὶ [οἰδοηάθη ἰβί 
γοη Τίογθη ἀΐϊὸ βράθ, ἀϊθ νυ ἱγΚΊ ἢ 
ΟΧἰβίϊογθη, ἀδῇον ἱπἀϊοαιἶν! ΡΓδ6- 
Β6η[18 --- ὅσα... ἔχει, Ψ 88 
Ηὰπάς Παί, 2. Β, ἀεγ Αξ. -- 
ἀμφοτέρων, ΠἄΠΉΠΪΟΝ σώματος 
πηὰ ψυχῆς. -- ὅταν τί ποιή Δ 
σι. ὃ. τὺ τοὶς τί ποιοῦντας Ι 2 Δὰν 

18. συμβούλους. ΔΙ. Ὧν 
ἃ ἀἃ8 Ὀᾷπιοηϊοη 4685 50ΕΓ., Υοὴ 

θ6Ὲ 
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ποιεῖν. Ὅταν δὲ ᾿“4“9ϑηναίοις, ἔφη. πυνϑανομένοις τι διὰ 
μαντιχῆς φράζωσιν, οὐ χαὶ σοὶ δοχεῖς φράζειν αὐτούς, 
οὐδ᾽ ὅταν τοῖς Ἕλλησι τέρατα στέμττοντες τεροσημαίνωσιν. 

οὐδ᾽ ὅταν πᾶσιν ἀνθρώποις, ἀλλὰ μόνον σὲ ἐξαιροῦντες 
ἐν ἀμελείᾳ χατατίϑενται; οἴει δ᾽ ἂν τοὺς ϑεοὺς τοῖς ἂν- 

ϑρώποις δόξαν ἐμφῦσαι, ὡς ἱχανοί εἰσιν εὖ χαὶ χαχῶς 

γποιεῖν, εἰ μὴ δυνατοὶ ἦσαν, χαὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐξαπα- 
τωμένους τὸν ττάντα χρόνον οὐδέποτ᾽ ἂν αἰσϑέσϑαι; οὐχ 
ὁρᾷς, ὅτι τὰ πολυχρονιώτατα χαὶ σοφώτατα τῶν ἀνϑρω- 
χείνων, πόλεις χαὶ ἔϑνη, ϑεοσεβέστατά ἐστι. χαὶ αἱ φρο- 

γιμώταται ἡλικίαι ϑεῶν ἐπιμελέσταται; ὠγαϑέ, ἔφη. χα- 
τάμαϑε, ὅτι χαὶ ὃ σὸς νοῦς ἐνὼν τὸ σὸν δττως 

βούλεται, μεταχειρίζεται. οἴεσϑαι οὖν χρὴ χαὶ τὴν ἐν τῷ 

χιαντὶ φρόνησιν τὰ πάντα. ἡδὺ ἡ, 
τίϑεσϑαι, χαὶ μὴ τὸ σὸν μὲν ὄμμα δ ν αδϑὰϊ ἐπὶ πολλὰ 
στάδια ἐξιχνεῖσϑαι, τὸν δὲ τοῦ ϑεοῦ ὀφϑαλμὸν ἀδύνατον 
εἶναι ἅμα πιάντα ὁρᾶν. μηδὲ τὴν σὴν μὲν ψυχὴν χαὶ περὶ 
τῶν ἐνθάδε χαὶ περὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ χαὶ ἐν Σιχελίᾳ 
δύνασϑαι φροντίζειν, τὴν δὲ τοῦ ϑεοῦ φρόνησιν μὴ ἵχα- 
γὴν εἶναι ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσϑαι. ἣν μέντοι, ὥσττερ 
ἀνϑρώτιους ϑερατιεύων γιγνώσχεις τοὺς ἀντιϑεραπεύειν 

σῶμα. 

«“ δ) . - [4 

οσὼς ἂν αὐτῇ ουτῷὸ 

2 7 ἢ " -.-.» 

ἑϑέλοντας χαὶ χαριζόμενος 

ἄδπ οὐ Κοὶπθ τὶ στο Ὑοτβί! υἢϑ’ 
᾿αΐ, ἀπὰ ψἅ 8] συμβούλους νγΟΝΝ] 
παν ὈΠῸΝ ἀπά ηἰοῃΐ οἴπὸ οἴηθῃ 
Αηῇαρ νοι Ἰγοηΐο [ὧν ἀδ8 Δρβίγα Κίθ 
συμβουλᾶς. ΠΘηβοῖθοῦ ΕἸηνν αν 
ΨΡΙΌΙΝ, 9. ἐῶ: - ἀλλὰ ..«δατα- 
τίϑενται; βίαι ἀλλὰ .. ἐξαι- 
ροῦντας χατατίϑεσθϑαι; 80 
δυμἂϊ ἀϊὸ ἔταρο οἷπθ ἱγοηΐβο- 
βρδι(ἰβοῖο Δ οπάσπρο: Βοπ ἀθτῃ ἰδ 
ΠΟΘ π πὰν ἀϊο Δὰ5 παπᾶ 
κΚὐπιηδτη βῖ ον ἴον ἢ ἃ πὶ ἀϊ 

10. ὡς ἀρμδηροηᾷ ν. δόξαν --Ξ- 
»οἀαίος, -- δυνατοί, πᾶπηϊοῖ εὑ 
καὶ χαχῶς͵ ποιεῖν. 

11. ἔφη ἴῃ ἀογ Ἀδὰρ υνἱθάθυμοι 
ὙΤἍΠΓ 6Γ ἴον“: ἴπὶ [4ι. ἑηφοῖέ 

ἐδόλθο ΒΟ γδιοι. --- ἐν ώ », πᾶπι- 
Ἰῖοῖν ἐν τῷ σώματι, τὰ ἐγ ἄηζοη 

τοὺς ἀντιχαριζομένους, χαὶ 

88 τὸ σὸν σῶμα. αὶ. ἐνόν 1. 
2, 84. -- ἡ δὺ ἢ, ὈεΙϊεθῖς νῖὲ 
ΚΥτορ. Υ, ὃ, 20: σιωπᾶν ἡδιόν 
σοι ἢ ἀποχρίνεσϑαι. Οοθοῖ νῚ] 
δοχῇ. -- χαὶ μη, δι]. χρὴ οἷ- 
εσϑαι. Ἐθδῆβο ὨΔΟΙΝΟΓ με η δὲ. --- 
τὸ σὸν μὲν ὄμμα, ἀδῖ5 ἀδῖῃ 
Αὐυρε ΟΝ], οὐδὲ ἀαἴϑβ, νι ἃ ἢ - 
τοπὰ ἀδῖη ἀυρο. ὕρεγ μὲν... 
δέ, ννοάσγο! χυνοὶ δϑϊσζο νογθαηάδῃ 
νγογάθη, νοὴ ἀδῆθη νν Θβδη ἢ ΠῸΓ 
ἄἀδν χυγοϊΐε ἴῃ ἄδῃ Ζυβαπη πη ἤδη 
ομόγί, ἀδγ οὐβίο ἈΌΘΓ ΠῸΓ ἄϑζιι 
ἀΐδης, ἄυγον ἄδθη Κοιίγαβί ἰδῆδῃ 
σὰ ἴδθοη, 5. τ, 69. 16, 8. Ἐρδοι- 
50 ε Ὗ ὃς δ, ὅς. δ. ΠΕ ἘΝ 
ΜΠ Ὁ, δὲ ὙΎΤ ΙΝ Ψψὲ 

18. ΤΙ ϑέλον τας.. ϑελήσου- 
σι. ὕει ἀδῃ ΝΥ δοῖβο! ἀδὺ Εογηδὴ 
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συμβουλευόμενος καταμανϑάνεις τοὺς φρονίμους, οὕτω χαὶ 
τῶν ϑεῶν “πεῖραν λαμβάνῃς ϑεραττεύων, εἴ τι σοὶ ϑελή- 
σουσι περὶ τῶν ἀδήλων ἀνϑρώτιοις συμβουλεύειν, γνώσῃ 
τὸ ϑεῖον ὅτι τοσοῦτον χαὶ τοιοῦτόν ἐστιν, ὥσϑ᾽ ἅμα 

πάντα ὁρᾶν χαὶ πάντα ἀχούειν χαὶ πανταχοῦ “ταρεῖναι 
χαὶ ἅμα πάντων ἐπιμελεῖσϑαι. ἐμοὶ μὲν οὖν ταῦτα λέ- 
γων οὐ μόνον τοὺς συνόντας ἐδόχει “ιοιεῖν, ὅ᾽ιιότε ὑτεὸ 
τῶν ἀνθρώτεων δρῷντο, ἀτιέχεσϑαι τῶν ἀνοσίων τε χαὶ 
ἀδίχων χαὶ αἰσχρῶν, ἀλλὰ χαὶ ὅτιότε ἐν ἐρημίᾳ εἶεν, 
ἐχεείσιερ ἡγήσαιντο μηδὲν ἄν ποτε ὧν πράττοιεν ϑεοὺς 
διαλαϑεῖν. 

Εἰ δὲ δὴ καὶ ἐγκράτεια χαλόν τὲ χαὶ ἀγαϑὸν ἀνδρὶ 
χτῆμά ἐστιν, ἐπεισχεψώμεϑα, εἴ τι προὐβίβαζε λέγων εἰς 
ταύτην τοιάδε. Ὦ ἄνδρες, εἰ, πολέμου ἡμῖν γενομένου, 
βουλοίμεϑα ἑλέσϑαι ἄνδρα, ὑφ᾽ οὗ μάλιστ᾽ ἂν αὐτοὶ μὲν 
σῳζοίμεϑα, τοὺς δὲ πολεμίους χειροίμεϑα, ἀρ᾽ ὅντιν᾽ 
αἰσϑανοίμεϑα ἥττω γαστρὸς ἢ οἴνου ἢ ἀφροδισίων ἢ ττό- 
γου ἢ ὕπνου, τοῦτον ἂν αἱροίμεϑα; καὶ πῶς ἂν οἰηϑείη- 
μὲν τὸν τοιοῦτον ἢ ἡμᾶς σῶσαι, ἢ τοὺς πολεμίους χρα- 

τῆσαι; εἰ δ᾽ ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου γενόμενοι βουλοίμεϑά 

8. Ζ} 1,1, 12..}1, 0, 21. --- εἰ π80}) εἰς ταύτην τὰ νεγθίπάθη. προβι- 
πεῖραν λαμβάνῃς: ον. ὕρεγ ἄθη 
ἀεάδηκθοη νογρ]. 1, 1, 9. -- τῶν 
ἀδήλων ἀνθρώποις, εἰβᾶηζε 
ὄντων. 8.1.1, 

ι9. οὐ μόνον βομῦτί ζὰ ὁπότε 
εν δρῷντο. ΥβΙ] καὶ 13 τὰ μόνον. 
-- ἀπέχεσϑαι ᾿πᾶηρί ἃΡ νοῃ 
ποιεῖν. --- ἐπείπερ ἡγήσαιν- 
το, ὝΘΠΠη 816 οἰηπδὶ ἀβθῃ 
αἰαυρθοη ρενοπηθη Παίίξεη. 
εβοη ἀεβ Ορίαίϊνβ 5, ζὰ 1, 2, 51. 

ὃ. [π|ᾶ}1: ὕδοι 86] ββίθθμοιγ- 
ΒΟ αηρ, 815 ἀτυηάϊαρσο 8}|16γ Τυσοπά, 
γγ Ὁ 6 σοὴ ϑοκγαίθβ θη ρίΌἢ] θη πὰ 
βεῦθι νυγάρ. 

1. εἰς. δή, εὲ ἴαπὶ, ννῖθ ὀρθὴ 
Ι, ὃ. ὃ Π᾿ σοζοῖρί γνῶ, υοῃ οδἰννἃ8 
ΒεκΚαπηΐθπ), ΑΒΘ ΘΠΠΔΟ  ἔθμη. ον αὶ 
θ, 9. -- ἐγκράτεια. ὕρει ἀδ8 
οτὶ 8. Ζὺ 1], 1,1. -- Νὶ: πρού- 
βίβαζείΞτεν εἴλον Γ[ὄτάἀοτι 6) ἰδὲ 

βάζω 5011 ΜΟὨ] πϊξ προάγω τὰ Ἀπ- 
ἴδληρ ἀ68 νοτίρϑη Καρί(θ]β. σ  ϑῖοῃθ6- 
ἀδαίοηά 5οῖη. 8 6γ ἀΐδ νϑυβοθγβηκίο 
ΥΥ ογ βίης ν8]. ζὰ ἢδ!]δη, 1, 1, 
28: εἰς αχεδαίμονα γράμματα 
πε δε τοι ΤῸ Αἥἄὔν 2 70 ἘΠ τας κτὺ 
θεκοη. ΧΙ, 14. --- ἡ ἄνδρες, 65 »γᾺΓ 
4150 δἷη σγοίβογον Κγοὶβ Ἐπὶ 5. γνϑῖ- 
58 6] 1; ΘΡΘΏ80 ἰπὶ οἸσοηάθη Κα- 
Ρἰ16] 8. 1: παι ὄντων αὐτῶν. -- 
οντιν -] εἴ τινα. ἥττω, 
(πᾶπι}. ὄντα), ἀν πε δὲ δεν ἰβὶ 
ὕθεγ..... 80 ἰδέ δεῖ πόνου νϑῖ- 
βίη ΠΠοῖ: ρον ΜΝ μ88]1, Ὀγδης - 
858} υηὰ ἀεΓρ!. --- σῶσαι... χρα- 
τῆσαι, κοῖϊ- αἀπὰ ἀδιθγ!οβ σοάδομίς 
Ηδπάϊυηρσοη: ἀδίβ σ᾽. γεϊίεΐ.., 
Ροβίοσί, ἤάποῦ πἰοπὶ σώσειν... 
χρατήσειν τὰ 5Βοῃγοίθθη πϑιὶρ ἰβί, 
κ ὅ8,.6.,.9. Ῥόπη 68.188 Τὰ 
Κείηθν ἤδαθγ, ποοἢ σὑοπ οἶμον Ὀδ- 

[Ὁ 
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ἢ : ἐσ, ΝΣ Ἴ ᾿ ; 
τῷ ἐπιτρέψαι ἡ παῖδας ἀῤῥδενας παιδεῦσαι, ἡ ϑυγατέρας 
παρϑένους διαφυλάξαι, ἢ χρήματα διασῶσαι, ἀρ᾽ ἀξιό- 
σίστον εἰς ταῦτα ἡγησόμεϑα τὸν ἀχρατῆ; δούλῳ δ᾽ ἀχρα- 
τεῖ ἐπιτρέψαιμεν ἂν ἢ βοσκήματα ἢ ταμιεῖα ἢ ἔργων 
ἐπιστασίαν; διάχονον δὲ χαὶ ἀγοραστὴν τοιοῦτον ἐϑελύ- 
σαιμὲν ἂν προῖχα λαβεῖν; ἀλλὰ μὴν εἴ γε μηδὲ δοῦλον 
ἀχρατὴ δεξαίμεϑ᾽ ἄν, πῶς οὐχ ἄξιον αὐτόν γε φυλάξα- 
σϑαι τοιοῦτον γενέσϑαι; χαὶ γὰρ οὐχ. ὥσπερ οἱ πελεονέ- 
χται τῶν ἄλλων ἀφαιρούμενοι χρήματα ἑαυτοὺς δοχοῦσι 
χλουτίζειν, οὕτως ὁ ἀχρατὴς τοῖς μὲν ἄλλοις βλαβερός, 
ἑαυτῷ δ᾽ ὠφέλιμος, ἀλλὰ χαχοῦργος μὲν τῶν ἄλλων, ἕαυ- 
τοῦ δὲ πτολὺ χαχουργότερος, εἴ γε χαχουργότατόν ἐστι 
μὴ μόνον τὸν οἶχον τὸν ἑαυτοῦ φϑείρειν, 
σῶμα χαὶ τὴν ψυχήν. ἐν συνουσίᾳ δὲ τίς ἂν ἡσϑείη τῷ 
τοιούτῳ, ὃν εἰδείη τῷ ὄψῳ τὲ χαὶ τῷ οἴνῳ χαίροντα 
μᾶλλον τοῖς φίλοις, χαὶ τὰς πόρν ας ἀγαπῶντα μᾶλλον 

ἢ τοὺς ἑταίρους; ἀρά 7 οὐ χρὴ γιάντα ἄνδρα, ἡγησά- 
μενον τὴν ἐγχράτειαν ἀρετῆς εἶναι χρητεῖδα. ταύτην χεριῦ- 
τον ἐν τῇ ψυχῇ χατασχευ ἄσασϑαι; τίς γὰρ ἄνευ ταύτης 
ἢ μάϑοι τι ἂν ἀγαϑὸν ἢ μελετή σειεν ἀξιολόγως; Κ᾽ τίς 

οὐχ ἂν ταῖς ἡδοναῖς βου λενἰον αἰσχρῶς διατεϑείη χαὶ τὸ 
σῶμα χαὶ τὴν ψυχήν; ἐμοὶ μὲν δοχεῖ νὴ τὴν Ἥραν ἐλευ- 

πος 

ἀλλὰ χαὶ τὸ 

βιπτηίοη Ζοῖί ἀϊο δάο, Β᾽ηηθι ν οἱ- 
οἴοῦ ἀϊὸ Πδπάϊη σοι. δυβζυ[ἅ γθὴ 
ννάγθη, χρατεῖν τινὰ ἰδ θθβῖο- 
86", τίνος ΘΠ οΥυβο θη: οἷ, ὃ 0. 

2. ἡγησόμεϑα, ἄλ5 Βαΐαγαπι 
ὉΠ(ΘΡ θυ ο. ἀἷὸ Εἰπἴον πα κεῖ! ἀδν 
γν]οἀθν πο θη Ορίαιϊνο πὶ ἄν. -- 
ἔργων, Ἰλο! ἀν οἰ (θη, 

8. ἀλλὰ μήν, αἰφεῖ: Ν ἐπ πὰ 
(ἃ. 1. 48) “" πα ἢ ΔΘ ϑόῆοηῃ... 
ὕρθον εὐ «ἂν Ἐκ ος 1 
540, Δμηι. --- εἔ γε -ες δὲ φιεϊΐάοτη. --- 
ἀκρατῆ Ριϑάϊκαιὶν »ἀδγ προηΐ- 
Ἰνα 1058 πὶ 15“. --- αὐτόν σομδν 
2Ζὺ γενέσϑαι. 5 βίον! αἴ οῖν! ἀον Ρὶὰ- 
τ], ον 0}} δεξαίμεϑα νογΠοΓΡ Π, 
ἰμάθαη αὐτὸς ἄδι Βορτ θη οἶχος, 
δοῦλος απὰ ἀδιο]. σοροηῦθοῦ. ἄδῃ 
δειγη θοζοιοπποῖ: ἀπάἀγογβοῖία ᾿ἰορὶ 

ἴ. ἄθαὶ νοι ἄξιον ἃ δησίσθη φὺ- 
λάξασϑαι ἀδ5 ἀμ νοδ πη Βυθ]οκί 
“ἢ 8 Π“ Ξε τοῦα (485 ἴπι αν. ψ ορῦσο- 
ἴάθθοῦ. Ζὰ ννογάθη ρῆθρι), ψοτϑαΐ 
βίοι αὐτόν βοΖίοϊι. --- τοῖς μὲν 
.«ξαυτῷ ὃ. δ. Ζὰ 1, 4, 11. -- 

καχοῦργος εν δεν ΤΕΣ 
κουργοτερος, ἀστοὶ οἰϊαδιϊποῖιο 
Ν οὐ βίο απ πιο ἢ ἴοτιο Απδρμογ. 
5. Ζὰ ΤΠ. 1, 82: δηδτογαῦίὶ ἰϑὶ ἀδὺ 
Οἰνίδϑιμυν Ι, 4. 9: οὐδὲν γνώμῃ, 
ἀλλὰ τύχῃ ᾿πάντα. 

4. ἀρά γε οὐ ποηπο ον ἔθ, 

Ὁ ΤΟ ΧΡ ὃς διατεϑῆναι 
ΕΙΘΙΝ Τῇ 65  ΟἸχ πὶ ἃ εἰ 1 εἴν δ ἢ 
ᾶ5ὲ νεϊηάἀοι“, ὄθοηξο διαχεῖ- 
σϑαιῚ, 1. 18} νΕ}. 80} 1, 6, 18, -- 
ἐμοὶ μέν. ὕθεν μὲν 8. τὰ 1, 1, 1. 
--᾿ νὴ τὴν Ἥραν, οἷο βοιβὶ πὰ 

ὼς ἀμ" αὐδῇ 
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ἤ Β] ᾿ ᾿] " . ᾿ Ξ γ ’ 

ϑέρῳ μὲν ἀνδρὶ εὐχτὸν εἶναι μὴ τυχεῖν δούλου τοιούτου, 
δουλεύοντα δὲ ταῖς τοιαύταις ἡδοναῖς ἱχετευτέον τοὺς ϑεοὺς 

»" 3 - Ἐ [4] ΡῚ ΄ » 

δεσποτῶν ἀγαϑῶν τυχεῖν" οὕτως γὰρ ἂν μόνως ὃ τοιοῦ- 
τος σωϑείη. 

ἈᾺ “ ΄, ᾿ , " , 

ἔργοις ἢ τοῖς λόγοις ἑαυτὸν ἐττεδείχνυεν' οὐ γὰρ μόνον 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν ἐχράτει, ἀλλὰ χαὶ τῆς διὰ 

τῶν χρημάτων, νομίζων τὸν τταρὰ τοῦ τυχόντος χρήματα 
λαμβάνοντα δεσπότην ἑαυτοῦ χαϑιστάναι χαὶ δουλεύειν 
δουλείαν οὐδεμιᾶς ἧττον αἰσχράν. 

ΡῺ 2 3 - ᾿ «ι Ν 2 » ᾿ 

“Ἄξιον δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἃ πρὸς Ἀντιφῶντα τὸν σοφι- 
᾿ κι Ε, « Ὧν Αἱ - 

στὴν διελέχϑη μὴ παραλιπεῖν. ὃ γὰρ Αντιφῶν στοτε βου- 
᾿ 2 -» ΄ 5 ᾿ 

λόμενος τοὺς συνουσιαστὰς αὑτοῦ πταρελέσϑαι τιροσελϑὼν 
» ΄ ) - ͵ , 3, ΄ 

τῷ Σωχράτει, παρόντων αὐτῶν, ἔλεξε τάδε. Ὦ Σώχρατες, 
ΥΥ Ἁ » Η ᾽, - 

ἐγὼ μὲν ᾧμην τοὺς φιλοσοφοῦντας εὐδαιμονεστέρους χρῆ- 
᾽, ἘΞ ᾿Ὶ , » » , 

γαι γίγνεσθαι" σὺ δέ μοι δοχεῖς τὰναντία τῆς φιλοσοφίας 

ΟἾΥ,.2, Ὁ; 1 8. 

3 

αττολελαυχέναι" 

γοη δῖ θβοιη σοριδυοῃίς Βοίθυο- 
ΓΆΠΡΒΙΟΓΠΊΘΙ, ἀΐς ἀδπὶ 80 κγ, εἰβθη- 
ἀπ ΠἸο ἢ 181:. ὃ, ΠΠ|΄. 10, 9; 11, 5 

-- δεσποτῶν 
ἀγαϑῶν, ἀθππ βομθομίο Ποίάρη- 
βοΠαΙί πη βἰπὰ ἀΐδ 8116 γβ οί οβίθη 
ξεγοη. 80. θδκοη. 1, 28. 

θ. τοιαῦτα... λέγων, Μἅ}- 
τϑηὰ δύ ἅΡ 6. 950} 1168 τοἀείε, 
χοῖσίο δ. ϑ[οἢ 415 ΗΘΥΓ 86 ΠῸΡ ϑοΙ δαὶ 
(ἀοο ἢ) ποῦν τ ἢν ἀυγο δοίη ἢδη- 
ἄδ!π 415. ἀυτγοῖ βοὶη Ἀράθη. ἢν 
Αὐυδβάγαοκ. ἰβί ἈΠ} 6] ΟἸ θη, ἀδὰ ἀϊὸ 
ἐγχράτεια 510 ηὺν τοῖς ἔργοις τὺ 
οἴὔεπθαγοπ. ρῆθρί. (δόμθηκ].) -- 
τῶν διὰ τοῦ σώματος ἣδο- 
νῶν. γε]. Ι, 4, ὅ; πάντων τῶν 
δια στόματος ἡδέων. ὮϊῈ 86616 
Θπιρἢηάει ἀδ5 ΔΠρΡ ΠΟ Ιπλ6 πλ (68. ἀ, 
--- παρὰ τοῦ τυχόντος νοῦ 

Ἰὲάδπι ΒΘ εν ̓ 6 6η. ΘΙ ν θὲ 
παρ᾽ ὧν λάβοιειν τὸν μισϑόν. τι 
Μῖὶν ἀδν νιν ἀπ πυηρ᾽ ἀον διὰ χ 
μάτων ἡδονή (οἴκιβι, ἘΤΑΝ 
ἀὰ5 ἀοἰὰ δετεί δία) υνἱγὰ ἀμ ὕμιν 
βᾶηρ Ζὰπιὶ [οἰβεπάθη Καρῖι6] βε- 
Ὑγοπηθη. -- οὐδεμιᾶς ἧττον 
αἰσχράν, 50 1 Ρ}ΓΠ10} νι ῖ6 

- - “ ς γ «2 Ὁ τ 5 
ζῇς γοῦν οὕτως, ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς δοῦλος 

ἰσβθπά εἴπ. 5. ΙΥ͂, 2, 12, Υ]. 
ΠΙ, 8, 18 ἀπά Ηδγοά. ΥἹ], 104, ε. 
οὐδαμῶν εἰσι κακχίονες ᾿ἀνδρῶν. 
ΚΡ Π Π τὉ 

8. ἰππαΐν δ ὃ 10: ϑοκγαίθβ 
νοι αἰσὶ δῖον σόρθη ἄθη Ὑουυν αγί, 
ἀαίβ βοίηθ οἰπίδομθ [ορθηβνν οἶδα 
ἰθπ 56 ρ8ι ἀπά ἀϊθ [πὶ πδοῖ ἢ πη 6ῃ, 
βίϑίι σ᾽ οκΚΊῖοι, ἀρ] ΚΠ ]οἷΝ πιδοί θη 
Πγ556. 

1. αὐτοῦ ᾿ᾶηρί ἃ0 νοὴ α.. 
διελέχϑη, ἀ85 5ονίε! ἰϑί ΠΕ τοὺς 
λόγους. Κτ. 41, 10, 4. --- Ἀντι- 
φῶντα. Βεὶ ϑυϊδαβ Ἰνοϊ[8{ 65. νοῃ 
ἴῃ : Ἀντιφῶν ᾿Αϑηναῖος, τερατο- 
σχόπος καὶ ἐποποιὸς καὶ σοφι- 
στής, ἐχαλεῖτο δὲ λογομάγειρος. 
-- τῷ Σωχράτει, πϑοῖ! ἄδῃι 
Ζυν οἰ πη] νου Πδγρ θη άδη αὐτοῦ. 
γε]. ἈΠ ἼΠ 9:61 πολλὴ ἢν 
ἀφϑονία αὐτῷ τῶν ϑελόν τῶν χιν- 
δυνεύειν, ὅπου τις οἴοιτο Κῦρον 
αἰσϑήσεσϑαι. 

ἢ. εὐδαιμονεστέρους βονο}} 
τες, σ᾽ ἀοΚβο ρου“ 415 800 τς, γ }}}- 
μαροηάοῦ“, νογρ]. πόλις εὐδαίμων; 
ἀεβεπβαίζ χαχοδαιμονία ἴῃ αὶ 8. --- 
ἀπολελαυχέναι, βεον οππδῃ 

τοιαῦτα δὲ λέγων ἔτι ἐγχρατέστερον τοῖς 6 

"ὸ δὺ 
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ὑπτὸ δεσπότῃ διαιτώμενος μείνειε᾽ σῖτά τε σιτῇ καὶ ττοτὰ 
πίνεις τὰ φαυλότατα, καὶ ἱμάτιον ἠἡμφίεσαι οὐ μόνον 
φαῦλον, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ϑέρους τε καὶ χειμῶνος, ἀνυπόδη- 

8 τός τε χαὶ ἀχίτων διατελεῖς. χαὶ μὴν χρήματά γε οὐ 
λαμβάνεις, ἃ καὶ κεωμένους εὐφραίνει χαὶ κεκτημένους 
ἐλευϑεριώτερόν τε χαὶ ἥδιον γοιεῖ. ζῆν. εἰ οὖν, ὥσπερ 
χαὶ τῶν ἄλλων ἔργων οἱ διδάσχαλοι τοὺς μαϑητὰς μιμη- 
τὰς ἑαυτῶν ἀττοδειχνύουσιν, οὕτω χαὶ σὺ τοὺς συνόντας 

4 διαϑήσεις, νόμιζε χαχοδαιμονίας διδάσκαλος εἶναι. χαὶ 
ὃ Σωχράτης πρὸς ταῦτα εἶττε᾽ “]οχεῖς μοι, ὦ ᾿Ἵντιφῶν, 
ὑπειληφέναι μὲ οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ 
μᾶλλον ἀπιοϑανεῖν ἂν ἑλέσϑαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ. ἴϑι 
οὖν ἐπισχεψώμεϑα, τί χαλεπὸν ἤσϑησαι τοῦ ἐμοῦ βίου. 

δ πότερον, ὅτι τοῖς μὲν λαμβάνουσιν ἀργύριον ἀναγχαῖόν 
ἐστιν ἀτιεργάζεσϑαι τοῦτο, ἐφ᾽ ᾧ ἂν μισϑὸν λάβωσιν, 
2 ᾿" »" δ ἢ ΄ 2 2 , 2 π᾿ χὶ Ν 

ἐμοὶ δὲ μὴ λαμβάνοντι οὐχ ἀνάγχη διαλέγεσϑαι ᾧ ἂν μὴ 

βούλωμαι; ἢ τὴν δίαιτάν μου φαυλίζεις, ὡς ἧττον μὲν 
ὑγιεινὰ ἐσϑίοντος ἐμοῦ ἢ σοῦ, ἧττον δὲ ἰσχὺν τταρέχοντα; 
ἢ ὡς χαλετώτερα πορίσασϑαι τὰ ἐμὰ διαιτήματα τῶν 

Ζὰ ΠΡ 6, ἰγοπίβοῃ. --- οὐδ᾽ 
ἂν εἷς ΒίγΚΟΡ 415 οὐδείς, ΕΓΒ. 
ΙΥ͂, 8, 15. --- ὡς πὶ διαιτώμε- 
νος Ζὰ γειθίπάθη. -- Ομεένειε, 
ἀεροηβαίζ γοη ἀποδιδράσχειν, ἴῃ 
γν ΘΙ ΟΠ θη. δἴηπο βου ὅΠη]1οἢ παρα- 
μένειν βοθγδυολί ἱρὰ, 6 Θεκοη. 
1, 4. Ρ]αί. Μίδποῃ. 97, Ὁ. --- σῖτά 
τε «. ΘΧρ!Πκαινοβ Αβυπάείοη. --- 
οὐ μόϊνον.., ἀλλά νῖδ πολι 50- 
ἐμὲ. . 5ϑ(ἰ, ννὸ ἀδ5 ογβίο αἸϊθὰ ρορϑη 
ἀδ8 τυγοῖίο Β8η2 ΖΓ οἰςγοίθῃ 50]]. ---- 
ανυπόδητος. Νῖίομι ϑοκγαίοβ 
ΠΟΤῚ Ὑπεϑια ὁππθ ΟΠ] η Ζὰ δ  ιθη, 
τηἰϊΐ ἀθῆθὴ τπηᾶη ἴῃ Αἰπθη ᾿πδηηὶδ- 
[Δ θη Γχὰβ {τἰ6 0. βοηάθγῃ Δ 0 ἢ 
δηάοτο, ἀἷδ δυΐ βίτοηρο Ζιομι ἀδ8 
Κῦγροιβ Πἰο!ίθπ, Ὀοβοηάθιβ ἈΡῸΓ 
ῬῃΠοβορίιθη, ἀΐϊεὸ Ατιβίορι. Νὺ}. 
104. πορϑὴ ἃηάθγθη Ἐρὶ(θίθμ. πὶ 
τοὺς ἀνυποδήτους ὈδΖοϊοιηοί. --- 
ἀχίτων, οἰπθ ἄθη οθθῦθη (ἐπεν- 
δύτης) χιτών, ἄδηῃ πιδῃ γογΖυϑ8- 

υγοῖβο χιτών πϑηηίθ. δΝίδῃη. ἱτὰρ' 
δ Πλ οἢ δυΐξοι ἀΐϊθβοπὶ πππλὶ((6]- 
ῬδΓ 80 ἄἀδιῃ [,οἷθο οἷη Ηδπιά, ἄθη 
χιτὼν ὑπενδύτης; ἄθεγ ἀἴεβεπὶ δια 
Βόκτ, βορίοῖον ἀδβ ἑμάτιον, ἄξδῃ 
Μδηίεοὶ. μων βλδονας τὰς οὔπα ὧν, 
νος Κυτορ. 1, ὃ, 10. δ ]θη. ΤΥ͂. ϑι 
40. ὙΠ Ὁ. ς 

8, χαὲ μήν, απὰ ἀοσοῖ (ο"- 
ψ ΘΝ] ἀὰ 50 ἀὐν[ρς Ἰεθβί). 80 κ 8. 
Ι, ὃ,.4; 10, ὃ. - ὥσπερ καὶ 
εὐ οὕτω χαί. 5. τὰ 1, 1, 6. 

4, χῇ ἡσϑησαι. ὕθεν τί 5. ζὰ 
ἀκ 

ὃ. ἐὐεδοὰ » ᾿δγβᾶῃζε χαλεπὸν 
ἤσϑησαι. -- τοῖς μὲν . .. ἐμοὲ 
δέ. 5. ζὰ 1, 4, 11. -- ἢ ὡς χα- 
λεπώτε ΟΖὰ 808 ἀδηῃ ἴοὶ- 
ξοπάθῃ δὰ ος ὄντα ἀδ5 Ραγιϊσὶ- 
Ρὶαπι Ζὰ ογαηζοη ἰδὲ: οὐδτ ν εἰ] 
ἀὰ ἰδεῖ, ἀὰ 8. Ἐξ Ππάδῃ 5ἰοὶ 
ἈΪΘῚ (νουθον ὡς .. ἐσθέοντος ἐμοῦ) 
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ὉᾺ 

σῶν διὰ τὸ σπανιώτερά τὲ χαὶ πολυτελέστερα εἶναι; ἢ 
ὡς ἡδίω σοὶ ἃ σὺ :ταρασχευάζῃ ὄντα ἢ ἐμοὶ ἃ ἐγώ; οὐχ 
οἶσϑ᾽, ὅτι ὃ μὲν ἥδιστα ἐσθίων ἥκιστα ὄψου δεῖται, ὃ 
δὲ ἥδιστα πίνων ἥχιστα τοῦ μὴ παρόντος ἐπιιϑυμεῖ 7το- 
τοῦ; τά γε μὴν ἱμάτια οἶσϑ᾽ ὅτι οἱ μεταβαλλόμενοι ινύ- 
χους χαὶ ϑάλπους ἕνεχα μεταβάλλονται, χαὶ ὑποδήματα 
ὑποδοῦνται, ὅττως μὴ διὰ τὰ λυποῦντα τοὺς πόδας χωλύ- 

ὠνταῖι πιορεύεσϑαι" ἤδη οὖν ποτε ἔσϑου ἐμὲ ἢ διὰ ψυῦ- 
χος μᾶλλόν του ἔνδον μένοντα, ἢ διὰ ϑάλπος μαχόμενόν 
τῳ περὶ σχιᾶς, ἢ διὰ τὸ ἀλγεῖν τοὺς πόδας οὐ βαδίζοντα, 
ὅτου ἂν βούλωμαι; οὐχ οἶσϑ'᾽, ὅτι οἱ φύσει ἀσϑενέστα- 
τοι τῷ σώματι μελετήσαντες τῶν ἰσχυροτάτων ἀμελησάν- 
των χρείττους τὲ γίγνονται πρὸς ἃ ἂν μελετήσωσι καὶ ῥᾷον 
αὐτὰ φέρουσιν; ἐμὲ δὲ ἄρα οὐχ οἴει, τῷ σώματι ἀεὶ τὰ 

συντυγχάνοντα μελετῶντα χαρτερεῖν, ττάντα ὅᾷον φέρειν 
σοῦ μὴ μελετῶντος; τοῦ δὲ μὴ δουλεύειν γαστρὶ μηδ᾽ 
ὕχενῳ χαὶ λαγνείᾳ οἴει τι ἄλλο αἰτιώτερον εἶναι ἢ τὸ ἕτερα 
ἔχειν τούτων ἡδίω, ἃ οὐ μόνον ἐν χρείᾳ ὄντα εὐφραίνει, 
ἀλλὰ χαὶ ἐλείδας παρέχοντα ὠφελήσειν ἀεί; χαὶ μὴν 
τοῦτό .7ε οἶσϑα, ὅτι οἱ μὲν οἰόμενοι μηδὲν εὐ πράττειν 
οὐχ εὐφραίνονται, οἱ δὲ ἡγούμενοι χαλῶς τροχωρεῖν ἑαυ- 
τοῖς ἢ γεωργίαν ἢ “γαυχληρίαν ἢ ἄλλ᾽ ὅ τι ἂν τυγχάνωσιν 

ἐργαζόμενοι ὡς εὖ πράττοντες εὐφραίνονται. 

αἰβοὸ Βεϊάς Καβυβ, ἀΐθ τωἱΐ ὡς ἅὉ- 
ΒΟ] υἱ βεβείζί νγογάθη, ΠΕΡΕΠΘΙπδηά εν, 
5, Ζῃ 1, 1, 4, -- ἥδιστα, πη 
Ετο έτη Αρρείῖι, ἃ, 1. πυηροιὶς 

. ἀυτγβίϊρ. 
θ,,.7γὲ μή», ἈΒΏΠΟΙ νν]ς 1, 4, ὅ. 

-- ὅπου ἂν βούλωμαι. ὅπου 
Ζανν δἰ ]θη [ἂν ὅποι, ψἱδ ἃπάθγα Πΐθι 
Βομγοίθθη. Βὸο ΒΥτορ. ὦ, 2], 15: 
οὗ χατέφυγε. Ἠδ]]6η. 1], ὃ, 54: οὗ 
ΠΣ ας πὰ δεῖ. ΥἹ], 1, 56. Αβ68, 

ἴεν, Π], 2. 
Ἴ. μελετήσαντες, ἠδ] 10} 

τὸ σῶμα. --- ἀεί, δά δ68πια!, 
(80 νοῦ ἄθι ΑὙ ΕἸ Κ6] ἐὰν 800 ἢ Ηἰηίον 
ἄθπι ῬΑΓΕΖΙ ρ᾽ .π}) σοη γέ Ἔθθη80 Ζι 
τὰ συντυγχάνοντα 158 Ζὺ χαρτε- 

οἴει οὺν 

ρεῖν. Κι, 50,10, ὅ. Ηδ]]εη. 1, 2, 10, 
Ι, 1,4. ΥἹ, 1, 16. Οεκοη. ΥἹ1], 1. -- 
ἐμὲ δὲ ἄρα (ουἱάοϊϊοοι") .. με- 
λετῶντα καρτερεῖν βεμτί τυ- 
ΒΔΠΊΠΊΘῊ ; ΔῈ ΗΠ, 9, 14. [δὲ μελετᾶν 
νψὶθ ἀσχεῖν 1], 1, ῤ τηἱϊΐ Ἰηΐ, γοῖ- 
Βυπάδη: Αμαν. ΤῊ πυ σδ, 
ον ΟἽ 

8. ἐνχρείᾳ ὄντα, ντοηά 
8 8ἷ6 ΒοπΊεΓ51. -- καὶ μήν. 
ννὶθ καὶ 3. - ὅτε οἱ μὲν... οἱ δέ. 
5... Ζὺ 1, 4, 11. - εὐ πράττειν 
1 Εν πράττοντες, εἷη δ ογί- 
ΒΡ16]. Αἢ ἀδγ ογβίθη ϑ.6}16 βίῃ 68 
ἵπ) ἀπο ρΘη Ἰοἤθη ϑίππο: σ᾽ ἂς κΚ- 
ἸΙῸ ἢ ϑθῖη, δη ἄδγ σζυνδὶίθη ἰπὴ 
εἰροη  ! οῃθη ϑδίππο: ἰἢτο ὅ86 868 

1 
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αἸτὸ πάντων τούτων τοσαύτην ἡδονὴν εἶναι, ὅσην ἀττὸ 
τοῦ ἑαυτόν τε ἡγεῖσϑαι βελτίω γίγνεσϑαι χαὶ φίλους 
ἀμείνους χτᾶσϑαι; ἐγὼ τοίνυν διατελῶ ταῦτα νομίζων. 
2. ᾿" ᾿ , δὰ ΄ 2 - ͵ ͵ ς 
ἐὰν δὲ δὴ φίλους ἡ πόλιν ὠφελεῖν δέῃ, τοτέρῳ ἣ πλείων 
σχολὴ τούτων ἐπιμελεῖσϑαι, τῷ, ὡς ἐγὼ νῦν, ἢ τῷ, ὡς 
σὺ μαχαρίζεις, διαιτωμένῳ; στρατεύοιτο δὲ “πότερος ἂν 
ὁᾷον, ὃ μὴ δυνάμενος ἄνευ πολυτελοῦς διαίτης ζῆν, ἢ 
ᾧ τὸ πταρὸν ἀρχοίῃ;; ἐχπτολιορχηϑείη δὲ πότερος ἂν ϑᾶτ- 
τον, ὃ τῶν χαλεπωτάτων εὑρεῖν δεόμενος, ἢ ὃ τοῖς δᾷ- 
στοις ἐντυγχάνειν ἀρχούντως χρώμενος; ἔοιχας, ὦ ᾿Αντι- 

φῶν, τὴν εὐδαιμονίαν οἰομένῳ τρυφὴν χαὶ πολυτέλειαν 

εἶναι" ἐγὼ δὲ νομίζω τὸ μὲν μηδενὸς δέεσθαι ϑεῖον 
εἶναι, τὸ δ᾽ ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου, χαὶ τὸ 
μὲν ϑεῖον χράτιστον, τὸ δὲ ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου ἐγγυτάτω 
τοῦ χρατίστου. 

Πάλιν δέ ποτε ὃ ᾿Αντιφῶν διαλεγόμενος τῷ Σωχρά- 
τει εἶπτεν' Ὦ Σώχρατες, ἐγώ τοί σε δίχαιον μὲν νομίζω, 
σοφὸν δὲ οὐδ᾽ ὁ:τωστιοῦν. 
γιγνώσχειν" οὐδένα 
χαίτοι τό γε 

δοχεῖς δέ (ιοι καὶ αὐτὸς τοῦτο 

γοῦν τῆς συνουσίας ἀργύριον πραττῃ. 
ἱμάτιον ἢ τὴν οἰχίαν ἢ ἄλλο τι ὧν χέχτη- 

σαι νομίζων ἀργυρίου ἄξιον εἶναι οὐδενὶ ἂν μὴ ὅτι προῖχα 
δοίης, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἔλαττον τῆς ἀξίας λαβών. δῆλον δὴ 

ἀρχούμενος, νὶδ πον δὰ βοντοῖ- 
θδη δ ρἤθμ. 

ι’0. δέεσϑαι 

σαί πδοΐοη. γα]. ἀϊδ Εἰη!. ὃ 16, 
Ζιι Βηάο. 

9. φίλους ἀμείνους χτᾶ- 
σϑαι, ντοαπάθ βοῖν 45. ὈΌΒΒΘΓΘ 
Θγνγοῦροη, ἀ. ἢ. Εγθυηᾶάθ ἀδάῃγος, 
ἀδίβ πὰρ 56 ὈΌΒΒΟΓ τηδοιῖ, ογϑί 
γΘο σὰ Βγουπάθη τρδ θη. --- ἐγ ὦ 
τοίνυν... ταῦτα νομίξων ,ἱοεῖὶ 
180. ([ἀϑι --ς ἴον ἃ 06 0) βἸδαΐν ἴδ 

Ὠϊὸ εἰσι Κου- 
{γα πῃ ογίο Εουπὶ μᾶὶ θη. ὄϊίογ: ἅς ς 
90: 5.1 ΠῚ 15. 18 Ἰν Β 
Ηδ]] θη. ΥἹ, 1, 18. Δηδῦ. ΥἹ], 1, 81. 
5, Κι. 82, 8, 1 υπὰ Ζὰ πᾶ. ΥὟἹΙ, 
Δ «8; ὨϊῈὸ Βεα(νίἊηϊδ᾽ οκὶ σκοὶϊ 
νγυγάὰθ αθίον ἀδὰ δον! τη ἀδ ΒΌΚτ, 

(ἐμαυτόν τε βελτίω γίγνεσϑαι χαὶ 
φίλους ἀμείνους χτᾷσϑαι) ἀπδιϑ8- 
φοβοίδι" (6}}0.). --- ἐὰν, δή, νἷὸ 
ΤΟ 1... ἡἰθῦ᾽. το! Βοσὰρ: δαΐ (ὰκ 
γον που θη ἀο φίλους ἀμείνους 
χτᾶσϑαι. -- τοῖς δὁάστοις ἐν- 
τυγχάνειν, ΜΝ 8 Β6 8 ν Ἰεϊο δὶ 
αῃ τας οδη ἰ8., ὀπίβορθηβοδοίζί 
ἄδθ) τῶν “χαλεπωτάτων εὑρεῖν. 
-- ἀρχούντως χρώμενος ΞΞ 

πὶ τηοἰβίθη νοῦ ἄθη Κγοϊκογη θὲ- 
Δ ΣῊΝ ΕΝ ΘΝ Ν 

11. Τημα1 Ὀἱβ ἃ 14: Βοκτ, νυ ἱάου- 
Ἰορὶ ἀδὰ Απιϊρίιοι, ἀδγ ᾿α ἢ νυ οἶδ 
πδηηΐ, Ὑγοῖ} γ᾽ βοῖπο ᾿ϑῆγθη απδηϊ- 
ΒΘ Ποῖ σόρο. οὐδ᾽ ὁπωσ- 
τιοῦν «ἢ ἑαγιεϊϊμηι φαΐάδηες. --- 
τῆς συνουσίας πἰοίνε οἰννὰ ἃὉ- 
δησὶσ νοι οὐδένα, βοπάθγι βδι.. 
οδυβδδ ζὰ πράττερ" τινά τι. - μὴ 
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ὅτι, εἰ καὶ τὴν συνουσίαν ᾧου τινὸς ἀξίαν εἶναι, χαὶ ταύ- 
της ἂν οὐχ ἔλαττον τῆς ἀξίας ἀργύριον ἐπράττου. δί- 

χαιος μὲν οὖν ἂν εἴης, ὅτι οὐχ ἐξαπατᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ, 

σοφὸς δὲ οὐχ ἄν, μηδενός γε ἄξια ἐπιστάμενος. ὃ δὲ 
Σωχράτης τιρὸς ταῦτα εἶττεν. Ὦ ᾿Αντιφῶν, σεαρ᾽ ἡμῖν 

γομίζεται τὴν ὥραν χαὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν χαλόν, 
ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν διατίϑεσθϑαι εἶναι. τήν τε γὰρ ὥραν 
ἐὰν μέν τις ἀργυρίου ττωλῇ τῷ βουλομένῳ, “τόρνον αὐτὸν 
ἀποχαλοῦσιν, ἐὰν δέ τις, ὃν ἂν γνῷ χαλόν τε χἀγαϑὸν 
ἐραστὴν ὄντα, τοῦτον φίλον ἑαυτῷ “τοιῆται, σώφρονα νο- 
μίζομεν" χαὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ 
βουλομένῳ ττωλοῦντας σοφιστὰς [ὥσπερ τιόργους] ἀπτοχα- 
λοῦσιν, ὅστις δέ, ὃν ἂν γνῷ εὐφυᾶ ὄντα, διδάσκων, ὅ τι 
ἂν ἔχῃ ἀγαϑόν, φίλον ποιεῖται, τοῦτον νομίζομεν, ἃ τῷ 
χαλῷ κἀγαϑῷ πολίτῃ προσήκει, ταῦτα ποιεῖν. ἐγὰ δ᾽ 
οὖν χαὶ αὐτός, ὠ ᾿Αντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τὶς ἢ ἵσιττῳ 

ἀγαϑῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιϑι ἥδεται, οὕτω χαὶ ἔτι μᾶλλον ἥδο- 
μαι φίλοις ἀγαϑοῖς. χαί, ἐάν τι ἔχω ἀγαϑόν, διδάσχω 

ὅτι, 1 Ν 111 σὰν πἰ οἰ 58 5 6 ῃ. 5(6]} ΠΡ, 68 βοΠόγθῃ ΖΒΑΔΠΊΠΊΘη: χα- 
Κι. 61, 14, ὃ. Ο. 622, 4. γε]. ζὰ λόν ΤΕΒΡ. αἰσχρὸν οὖν εἶναι υπὰ 
οὐχ ὅτι Ἢ 9, 8. τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν... δια- 

12. χαὶ τὴν συνουσίαν...» τίϑεσϑαι. -- τὴν σοφίαν... 
χαὶ ταύτης. Ῥθὰ5 εἴβίες χαί ε- ὀ τοὺς. πωλοῦντας. ὃεγ Αςου- 
Κιᾶγε οἷν δὺβ ἀδθιὴ Ζὺ 1, 1, ὃ εἴ-ὀ ϑίϊν βίθηϊ νοῦ ἀδθπὶ Αὐκοὶ ἀδ5 ἴπη 
νἀ πίεπ ἀδθγᾶθο}6. τορίογοηάθη ΡΥ Σ᾽ ρ᾽ Π|8 ὑνεσθη ἀθὺ 

18. παρ᾽ Ἰος ΩΣ ἀθεβ Κογγεβροηβίοῃ πηϊΐ ἄθπθ νόγποι- 
ΡΊ γα 15 γε]. 1, 2, 46. σὰ ἡμεῖς. Βεοπάθη τήν τε γὰρ ὥραν, γε]. 
ἘΣ τς αἰ" . πε σθαι 1,2, 4: τούτου... τῶν ἀπολυ- 
εἶναι. Ἐβ οἷ! νοῃ ἀθγ ΜΝ εἴβῃοῖ: σόντων, ἸΥ͂, 4, 1: περὶ ἀριϑμῶν 
να γῸ0 ἀδΓ ϑομδηεῖί, ἀαῖς ἀἷς τοῖς ἐρωτῶσιν. ϑυρ. 11, 4: χαὶ 
Ατί, νἷθ τηδῃ 5ῖ86 νογϑυβογί, θθθη- χρ δὴ μύρῳ μὲν ὃ ἀλειψάμενος. 
ΒΟ ΟΝ οἷηθ οάϊθ 415 806 ἢ οἷπθ υη- ἔς Ρηδδάοη. 88, ἃ: πλέον ἔτι 
εἄϊε βοΐῃ Καπη. διατίϑεσθαι δὶ τῷ λέγοντι. -- σοφιστάς. 5. 
οἰροπί ον Ζὰπὶ ευ ΚαὰὺΪ δὰ5-ὀ χΖ0}, 1, 11. [Ιηάδπὶ 516 ἴῃγο ΝῊ οἱ5- 
Ιεθ 6η. Δ όρεη ὁμοίως μὲν .. Πιεῖΐ ργδι]δγίβοιι δηργίθβθη ἀπὰ πὰγ 
ὁμοίως δέ να]. Ηϊον. Χ, 5: καὶ τοῖς [ἃν δὰ ταἰ (6 ]Π6 ἢ. δη θγίθη 5ἷδ 
ἐν τῇ χώρᾳ ἐργάταις. . οὗτοι ἂν ἀΐεβε (ἀΐε Ν δἰβιδῖ) Ἔθθηβο νΐο ἀϊο 
εἰχότως ἀν ἀσφάλειαν δύναιντο πόρνοι ἀΐϊο Βομδπμοῖί. -- ὅ τε... 
μάλιστα παρέχειν, Ὑρτ τ μὲν ἔχῃ, νγ2ὰὰβϑ δ ἴππὸ παί, ψόοτγϑυΐ 
τοῖς σοῖς ἐδ οις, ὁμοίως δὲ τοῖς ο6Γ οι νογβίθεί. ει. ζὰ 1], 
ἀνὰ τὴν χώραν. 8. τὰ Π, 1, 82; 10, 1. Μαῃ Καππ ΔΡῈΓ 800}! δι- 
πᾶ Βόδοίτο ἀἴ6 νογβομτᾷπκίο Δ’ οτῖ. δάσχειν οτρϑηζρῃ. 

18 

14 
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χαὶ ἄλλοις συνίστημι, παρ᾽ ὧν ἂν ἡγῶμαι ὠφελήσεσϑαί 
τι αὐτοὺς εἰς ἀρετήν. χαὶ τοὺς ϑησαυροὺς τῶν πάλαι 
σοφῶν ἀνδρῶν, οὺὃς ἐκεῖνοι κατέλιπτον ἐν βιβλίοις γρά- 
ψαντες, ἀνελίττων χοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι, καί, 

ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαϑόν, ἐχλεγόμεϑα" χαὶ μέγα γομίξομεν 
κέρδος, ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεϑα. ἐμοὶ μὲν δὴ 
ταῦτα ἀχούοντι ἐδόκει αὐτός τε μαχάριος εἶναι καὶ τοὺς 
ἀχούοντας ἐπὶ χαλοχαγαϑίαν ἄγειν. 

Καὶ πάλιν ποτὲ τοῦ Ἵντιφῶντος ἐρομένου αὐτόν, 
"πῶς ἄλλους μὲν ἡγοῖτο πολιτιχοὺς ποιεῖν, αὐτὸς δὲ οὐ 
πράττοι τὰ πολιτιχά, εἴπτερ ἐπίσταιτο, ΠΟοτέρως δ᾽ ἄν, 
ἔφη, ὦ ᾿Αντιφῶν, μᾶλλον τὰ πολιτικὰ πράττοιμι, εἰ μό- 
γος αὐτὰ πράττοιμι, ἢ εἰ ἐπιμελοίμην τοῦ ὡς πλείστους 
ἱχανοὺς εἶναι πράττειν αὐτα; 

Ἐπισχεψώμεϑα δέ, εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέττων 
τοὺς συνόντας ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι ττροέτρεϊτεν" ἀεὶ γὰρ 
ἔλεγεν, ὡς οὐκ εἴη χαλλίων ὅδὸς ἐπ᾿ εὐδοξίαν, ἢ δι᾿ ἧς 
ἂν τις ἀγαϑὸς τοῦτο γένοιτο, ὃ καὶ δοχεῖν βούλοιτο. ὅτι 

14. ἄλλοις συνίστημι, πιὶ ἢ, ποοῖὶ Κῦπηίθ 68. ᾿ΐθγ παϊί 
ἸΔΟΠ 6 816 πἰί ἀπάργθη θ6-ὀ πότερον οὔδγ πότερα νογίδαξοδι 
Καηπί, 5[861}16 δῖα ἱπῆθῆ νοῦ, ψνογάθη; υβ]. 1], ἜΝ 
γΒ]. ἀϊ6 ὕβοιβο μι ἀεβ. 8. ΒυΟΠ 68 Τ.. Τηλα!: δ"  ΆΓηΐ ΥῸΥ ΡΓδἢ- 
ἀδι Οάγϑβϑβθε: Ὀδ. σύστασις πρὸς ἰἸοτίβομον Βομϑηθαοῃς, ἀΐδ ηἴομξ ΠῸΓ 
Φ. -- ὠφελή σεσϑαι, ΡΒ Ι νἴβο ἢ). ἄδη, ἀθν δἰ ἄδο, Ἰδομ γ οι πὰ ὑἢ- 
-- τοὺς ϑησαυροῦς. . γοα- Β᾽ ἀσοκΊ οι ππδοῖθ, βοπάθγη ὅοῃ δη- 
ψαντες. γε]. ὈΥΣ γράμ- ἄδγθη Ζὰπὶ δ ογάθυθθη σογοῖοθ. 
ματα πολλὰ... ποιητῶν τε χαὶ ι. ἀλαζονείας. ΝΒ ἀδγηαηίεον 
σοφιστῶν. --- Οφίλοι γιγνώ- τὰ ἐλ ἊΝ ΔΕΙ͂Ν Χρη. βεὶθβί 
μεϑα, νόθον σὺν τοῖς φίλοις, Κγτορ. 1], 2, 12: ὁ μὲν γὰρ ἀλα- 
450 Ξξρὸ ΘΠ νν]ν οἰ ἢ ἃ ἢ ἀ δ Ὺ ἴθι 6. ζων ἔμοιγε ΒΟ ονομα χεῖσϑαι 
ννεγάθη“. ΣΉΝ μέν, νοβθηὴ ἀθ8 ἐπὲὶ τοῖς προσποιουμένοις χαὲ 
ΠΕ» 8. 201. 1. 1- πλουσιωτέροις ε εἶναι ἢ εἰσι καὶ ἀν- 

15. πῶς. Η͂ σὰ τίσι 1, 1ἰ ἃς δρειοτέροις, χαὶ ποιῆσειν ἃ μὴ 
αὐτὸς δέ, ν ἃ τοηἀ αἰ. θ9, 1, ἱχανοί εἰσιν ὺ πισχνοῦυ μὲ- 
8) ΘΓ 86] 08... 510} ηἰοῃ "»ὲ- νοις, χαὶ ταῦτα φανεροῖς γιγνο- 
[8586. ΒῬαβθοὶ βοιννεθί νοῦ: ψὰἃ8 μένοις, ὅτε τοῦ λαβεῖν. ἕνεχα χαὲ 
πηδῃ ἀσοῖι ογνναγίθη 8016. 80 Κἂππ. χερδᾷᾶναι ποιοῦσι. --- ὡς. .βού- 
εἴπερ ἐπίσταιτο 510} ΔηΒΟ 16 βθη : λοιτο. Ῥδιβοῖρε Θδάδηκο ἢπάεὶ 
ν θῆη δΔηάἀ6γΒ 6Γ.. --7σοτέρως ϑ510}ν}1 ὃ, 89. Κυτορ. 1, θ, 22. Υ!]. 
ἂν πράττοιμι Ἰεῖτοι ἀϊὸ Πορρε]- Οἰδοῖο ἀδὸ οἱοῖϊθ 1], 12, 47 μὰ 
δεν εἰ. . ἢ εἰ εἶπ νῖὸ πότερον ΡίΪδΐο ἐς ΤΡ ]οα ΠΡ. 861 Υ̓ 
ῃ ἃ 9. Κουγοθροπάϊουὶ α͵5ὸ. ἰοῦ ὕὔρθεν χαίΐ ποῖ ὃ 5. ζὰ 1. 1, 
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δ᾽ ἀληϑῆ ἔλεγεν, ὧδε ἐδίδασχεν" ᾿Ενϑυμώμεϑα γάρ, ἔφη, 
εἴ τις μὴ ὧν ἀγαϑὸς δυληφτῆς, δοχεῖν. βούλοιτο, τί ἂν αὐτῷ 

ποιητέον εἴη. ἀρ᾽ οὐ τὰ ἔξω τὴς τέχνης μιμητέον τοὺς 
ἀγαϑοὺς αὐλητάς; χαὶ πρῶτον μέν, ὅτι ἐχεῖνοι σχεύη τὲ 
χαλὰ χέχτηνται χαὶ ἀχολούϑους “τολλοὺς περιάγονται, χαὶ 
τούτῳ ταῦτα ττοιητέον᾽ ἔτπεειτα, ὅτι ἐχείνους στολλοὶ ἐτται- 
γοῦσι, χαὶ τούτῳ πολλοὺς ἐπαινέτας “ταρασχευαστέον. 

ἀλλὰ μὴν ἔργον γε οὐδαμοῦ ληπτέον, ἢ εὐθὺς ἐλεγχϑή- 
σεται γελοῖος ὦν, χαὶ οὐ μόνον αὐλητὴς χαχός, ἀλλὰ καὶ 
ἄνθϑρωτιος ἀλαζών. χαίτοι ττολλὰ μὲν δαπανῶν, μηδὲν 
δὲ ὠφελούμενος, πρὸς δὲ τούτοις χαχοδοξῶν πῶς οὐχ 
ἐπιτεόνως τε χαὶ ἀλυσιτελῶς χαὶ χαταγελάστως βιώσεται; 
ὡς δ᾽ αἴτως, εἴ τις βούλοιτο στρατηγὸς ἀγαϑὸς μὴ ὧν 

φαίνεσϑαι, ἢ κυβερνήτης; ἐννοῶμεν, τί ἂν αὐτῷ σΡμβ αι 

γοι. ἀρ᾽ οὐχ ἄν, εἰ μέν, ἐπιϑυμῶν τοῦ δοκεῖν ἱχανὸς 
εἶναι ταῦτα πιράττειν, μὴ δύναιτο ττείϑειν, τοῦτ᾽ εἴη λυ- 

στηρόν, εἰ δὲ πείσειεν, ἔτι ἀϑλιώτερον; δῆλον γάρ ὅτι 
κυβερνᾶν τε “ατασταϑεὶς ὃ μὴ ἐπιστάμενος ἢ στρατηγεῖν 

ἀπολέσειεν ἂν οὃς ἥχιστα βούλοιτο, χαὶ αὐτὸς αἰσχρῶς 

ἂν χαὶ χαχῶς ἀτειαλλάξειεν. ὡσαύτως δὲ χαὶ τὸ πλούσιον 

χαὶ τὸ ἀνδρεῖον χαὶ τὸ ἰσχυρὸν μὴ ὄντα δοχεῖν ἀλυσιτελὲς 
3 ΄ ᾿ τ , , ΡΒ} 

ἀπέφαινε᾽ προστάττεσϑαι γὰρ αὐτοῖς ἔφη μείζω ἡ 
Ν 

) κατα 

2. γάρ εἰκΙᾶγὶ 510} ἄαταιθ, ἀαίς 
ἀδ8 νογμογροιοπάς ὡς οὐχ εἴη .. 
βούλοιτο 8418 Απίαπρ ἀδγ ὕὈπίοι- 

χαὶ στρατηγεῖν ἴοϊρί ἴῃ Ἰοἴοι νὸῦ- 
βιἀπά!τοἴνον Δ δηάυηρ; ἀθ5 ἀθάδηκθηβ 
ἢ στρ. 61]. θεκοη. ΧΧ, 12: ἢ γῆ, 

τοάπηρ νογβοι ννοθί. --- μεμητέον, 
τϊξ ἀορρο!ίοπι Αοουδβαίίν, Κι. 46, 
11. --- (ονεῖ: σκευήν τε καλήν, 
πϑοῖ Ηογοά. 1, 24: ἐνδύοντα πᾶ- 
σαν τὴν σκευὴν χαὶ λαβόντα χι- 
ϑάρην. -- ἔπειτα, οἴη δέ ννῖβ 
Ι, 2, 1. -- ἀλλὰ μήν τ αἱ τθ;0. 
- ἔργον... ληπτέον, Βενδπη- 
Ἰῖοῖι αἷβ οἵη Ἔνι "ποθεν νὶο 
1Π|751...2..-- . ἐλεγχϑήσεται 
πϑοπϑία (η).. 

ὃ, τοῦτ᾽ εἴη 5ιαίί ἄδγ νυ]ξ. 
ταύτῃ ἰϑ5ὶ ποίννοπαάϊ, ὙγΘΠἢ ΠιδΔὴ 
ΟΝ, λυπηρόν ἵπ λυπηρός υπά 
ἀϑλιώτερον ἴῃ ἀϑλιώτερος ἅπάοτπ 
Ψ1]. -- χυβερνᾶν τε. ϑίαί(ί 

ὑγροτέρα τε οὐσα πρὸς τὸν σπὸό- 
ο» ἢ ἀλμωδεστέρα πρὸς φυτείαν. 

Ὀ]αί. Τμθδοί. Ρ. 148, ὃ; περὶ αὐ- 
τοῦ τε. . ἢ αὖ περὶ τοῦ ἀποχρι- 
γνομένου. -- ἀπαλλ ἄξειεν, νὶὸ 
ΠῚ, 18,6. ον δ! οἴ ὺ ἰβί ἴῃ ἀΐθβοῦ 
Βεδουΐαης ἀὰ5 Μεάϊυπι. 

4. δοκεῖν, ὑϑπηι!. εἶναι. Ῥδθοὶ 
ἰδὲ πἴοιι οἰννα ἢδοῖ ὃ 2 (δοχεῖν 
βούλοιτο) βούλεσϑαι τὰ νογπιΐββθῃ, 
Ῥόπῃ ποσὶν πἰοιί ἀδ8 ϑομοϑίηθην οἱ - 
δῆ, βοηάρθγῃ οιβί ἀδβ 5 ον οί π δὴ 
ΒΘΙθϑι ἰδὲ 65, ἀδθ ἄδπι ΜΙθηβοῆθη 
νογάθγθιοῖ (ἀλυσιτελές) νογάθη 
πηιβ, Ὑγ6 1} τπὰῃ ἰ πὶ τὰ ἢ Γ Ζυϊηθτοὶ 
4ἃ᾽5. ΘΓ ᾿ἰοϊβίθη Κϑπῃ, 

' 
“ 
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δύναμιν, καὶ μὴ δυναμένους ταῦτα ποιεῖν, δοχοῦντας ἵκα- 
ΕΥ̓ ΄, ΒῚ ὉΝ ’, 23 - 

δ γοὺς εἶναι, συγγνώμης οὐχ ἂν τυγχάνειν. ἀτιατεῶνα δ᾽ 
΄ 2 , , 2 , Ρ}Ὶ - , 

ἐχάλει οὐ μιχρὸν μέν, εἴ τις ἀργύριον ἢ σχεῦος τεαρά 
ΞΟ ΟΣ: 2 , , 

του τιειϑοῖ λαβὼν ἀποστεροίη, πολὺ δὲ μέγιστον, ὅστις 
ΤΣ ᾽ν ΄, ΄ Ἀ - 

μηδενὸς ἄξιος ὧν ἐξηττατήχοι ττείϑων, ὡς ἱχανὸς εἴη τῆς 
, Ἐν 2 ᾿ ᾿ 3 Ψ ᾿ "ὦν 

σεόλεως ἡγεῖσθαι. ἐμοὶ μὲν οὖν ἐδόχει χαὶ τοῦ ἀλαζο- 
Νὴ ΄ 3 , ,ὔ ᾿ ’,ὔ 

γεύεσϑαι ἀποτρέπειν τοὺς συνόντας τοιαδὲε διαλεγόμενος. 

ὅ. οὐ μικρόν, [ἰοίοβ, νυν ὶθ ηᾶ- β6η Ζ} Τάρε {π|{{. -- ἐμοὶ μὲν. 
πη] ἢ 1. ἢ ἀδ5 [οἰροπάθ πολὺ δὲ μέ- 
γιστον τοῖσί, γΕΙΡΊ. Ι, 2, 28. -- 
ὅστις, νοΙΠΟΡ εἴ τις. ΠΝ 
ΑΡν ΘΟ ΒΙαησ ἀυεῇῃ 1, θ, 15. 85 
Ῥριίοκί θοῦ ἀδυίοί 8η, ἀδίβ ἀδᾶ5 
ὙΦγάθγ ΠΟΘ. οἰπθῦ ἀηροβοῃιοκίθη 
δίααίβ! εἰαηρ Ὀοβοηάθια ἴῃ ἄθη Εοὶ- 

ερθη μέν 8. Ζὰ 1, 1, 1. --- τοιά- 
θεὲ. 6.1 ΒΟΙΘΝ 68, νι ἴῃ ἀϊ6- 
56 1ὴ Καρίΐε] δηιῃαϊίθη ᾿ἰδί; 65 ἀβδὰ- 
(οἴ αἰ5οὸ δυῖΐ ἀὰ5 οι ίοσοηάθ πιοιέ 
ἷπ ἀθπὶ δῖππθ: ἀδβ δ ογπογσθῆθηδεο: 
βοηϑί νυῦγαθ τοιαῦτα βίθῃβη. 



Ἐδόχει δέ μοι χαὶ τοιαῦτα λέγων τιροτρέπειν τοὺς " 

συνόντας ἀσχεῖν ἐγκράτειαν [πρὸς ἐπιϑυμίαν) βρωτοῦ χαὶ 

ποτοῦ χαὶ λαγνείας χαὶ ὕπνου χαὶ ῥίγους χαὶ ϑάλπους 

χαὶ πόνου. γνοὺς γάρ τινα τῶν συνόντων ἀχολαστοτέρως 

ἔχοντα τιρὸς τὰ τοιαῦτα, Εἶπέ μοι, ἔφη, ὦ ̓ 4ρίστισεπε, 

εἰ δέοι σὲ παιδεύειν τπταραλαβόντα δύο τῶν νέων, τὸν μέν, 
ὅττως ἱκανὸς ἔσται ἄρχειν, τὸν δέ, ὅττως μηδ᾽ ἀντιττοιή-- 

σεται ἀρχῆς, πτῶς ἂν ἕχάτερον πταιδεύοις ; βούλει σχοττῶ- 

μὲν, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς τροφῆς ὥσττερ ἀττὸ τῶν στοι- 

1. Ιπῃ4]0: Νοιηδηὰ Καῆη ΠΘΙῚ- 
ΒΟΊΘη, ἀδὺ βοῇ ηἰοῃΐ βοὶρϑί Ρ6- 
Βουτβοῆί. ον πίοι Πουγβοῃί, ἀθν 
τηυἵβ ἀΐθπθῃ: ζν βοῆθη θοϊάθη σἱθθί 
68 Κοῖίης Μ|ΙιοΙβίγαίβο ἴπὶ ἀἶθβ6 

- Ἠρυγβομαῖς σὰ σον ίππθη Ὀδάδιί 68 
ἀδθγ Ατθοὶλ υπὰ ἀθν Μὕμοη. ὈΊθβῸΓ 
ἀεάδηϊκο υνῖγὰ δηβοῃδ] ἢ σοιηδοιΐ 
ἄυγο ἀΐε ΑἸ]εροῦὶ (δ 21 --- 83): 
Ἠφγα ΚΠ] 68. ἃπὶ ϑοΠοἰάθννοβε. 

1. ἐγκράτειαν, 861081} ε- 
ΠΟΙΓΒΟΠ ΠΡ, θίοβο ζοῖρί βίο ἢ 
ἄθη 51] πη] 1] ἤθη ἀδπὔββθη σορθη ἴθ 6 Γ 
418 Μδ[βιρ οὶ, νγο ἅθὲν Βϑβοιννου- 
ἄδῃ Ζὰ ογίγαρθη βἰπά, 418 Αθηᾶν- 
ἰὰπρ ἀπὰ Αὐβάδῃετ. Ῥάθον υνἱγὰ 
ἀὰβ Αἀϊεκιὶν ἐγκρατής πἴοιί Β]οΙ5 
τὴ ἄθπὶ (ἀδηϊἶἷν 50] ΟΠ  Βυθβίδη- 
{ἶνα, υγθῖ οο ἀδηὔββθ, βοηάθγη 800} 
ἄογον, οἶα Βοβο νυν ογάθη 6 Ζϑίοι- 
Ὠ6η, γογθυ πάθη, νὶς ὃ 1 ἐγκρατεῖς 
τούτων ἅπαντων, (. τ βρωτοῦ, 
ποτοῦ, ἀφροδισίων, ὶ ὕπνου, ῥίγους, 
ϑάλπους, πόνου. Ιἢ ἀΐδβοπὶ ὑπ]- 
[Ἀββοπάργθη ϑ΄πηθ ὙγἂΓ νῸΠ ἀδΓ ἐγ- 
χράτεια βείιοη 1, δ ἀϊε Βεάς, νὸ 
δ 1 δὺ8 κυ Θοβοηθδί ἥττω γα- 
στρὸς ῆ οἴνου ἢ ἀφροδισίων ἢ 
πόνου ἢ ὕπνου ἀϊδ ν0}16 Βεοάδυ- 

(πη 1668 Δ ογίεβ Ζὰ δ Κϑηηθη ἰβί. 
Π16 οτίε πρὸς ἐπιϑυμίαν 5εμεὶ- 
Π6η ΨΟη ΕἾΠΟΓ, αἸοβδα ΠΕΡΖΟΡ ΓΘ η. 
-- γνοὺς γάρ. δυϊξ. γνοὺς δέ. 
Ερθηβο ἤηάθῃ εἴ.) δέ ὑπὰ γάρ 
νου οἤ86}1 Ηδ]]οη. Υ11, ὅ, 20. 8. 
Ζὰ ΥἹ, 4, 80θ. ΗἸΕΙ ψνᾶγε οἷη δχ- 
ΡΠΚαινοβ δέ σ8η2 υηβία! ΠαΓ{, νυ δὶ] 
τοιαῦτα ΒΓ ἃ ἀ85 ΕοΪροηάθ σοι θη 
Καηη. ἤδθηηῃ ἰπὰ νου οιρο θπάθη ἰβί 
γοη ἀθγ ἘΠ} αι Κοὶξ ἴῃ 16  Ὀ] Το θη 
ἀοηὔββοη πἰομί ἀΐ ἤθάρ, τοιοῦ- 
τος Ὀδφίθηΐ δῖ} δυο βοηϑί Ζὰ- 
γγοῖ!θη ἃ ἀὰ5 Βοϊσοπᾶθ, υὶθ πᾶ. 
Υ, 8,1. Μαάνὶρ βίγεϊοῃηί δέ. --- ὦ 
Ἀρίστιππε. 5. ΖῈ],2, 60. Ετ᾿ ννἂγ 
ἀδγ Β0Π{{8᾿ ἀδὺ Κγτγθηδίβομθη δοκίο, 
γγ ΘΙ 6 ἀδὰ8 Ὠδοῃβίε αὐΐ ἴῃ ἄδη αε- 
ΠῸΐβ βοίζίθ, ἰοὺ ἈΌΘΙ ποῖ οἷῃ 
ψύπρ!ηρ. Εἴπε ζυγοῖς Ὀπίεγγοάαηρ, 
τας ἴΠ πὰ Πηάοί 816} }Π], 8. --- ὅπως 
«ἔσται, ἱπά. [αἰ. ψγνορβθη ἀ65 ἴῃ 

ἄδπι γογδησοῃθπάθη ϑ8ίΖο ᾿ἰθρθηάθη 
Βεριε ἀθ8., ϑοιβοηθα, -- βού- 
λει σκοπῶμεν. ϑ80116ῃ οὐδΓγ 
ΜΟΙ] Θὴ ΥΥἱγ... Ὁ υὐϑηὸ σογιδί6)8- 
γε γῆι ἢ Ὁπίδη ἃ 10. 11. δ Ὁ 
ΙΥ͂, 2, 13. 10. ---ἀπὸ τῶν στοι- 
χείων, αὖ οἰοηιογεϊς ἰἰξθ7' αΥ̓Τις 
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χείων; χαὶ ὃ ᾿“ρίστιτιτιος ἔφη" 4΄οχκεῖ γοῦν μοι ἡ τροφὴ 
ἀρχὴ εἶναι" οὐδὲ γὰρ ζῴη γ᾽ ἂν τις, εἰ μὴ τρέφοιτο. 

2 Οὐχοῦν τὸ μὲν βούλεσθαι σίτου ἅπτεσϑαι, ὅταν ὥρα ἥχῃ. 

ἀμφοτέροις εἰχὸς παραγίγνεσϑαι; Εἰχὸς γάρ, ἔφη. Τὸ 
οὖν στιροαιρεῖσϑαι τὸ κατεπεῖγον μᾶλλον πράττειν ἢ τῇ 

γαστρὶ χαριζεσϑαι πότερον ἂν αὐτῶν ἐϑίζοιμεν; Τὸν εἰς 
τὸ ἄρχειν, ἔφη, νὴ Δία, παιδευόμενον, ὅπτως μὴ τὰ τῆς 
στόλεως ἄτεραχτα γίγνηται παρὰ τὴν ἐχείνου ἀρχήν. Οὐχ- 
οὔν, ἔφη, καὶ ὅταν πιεῖν βούλωνται. τὸ δύνασϑαι δι- 
᾿ψνῶντα ἀνέχεσϑαι τῷ αὐτῷ τιροσϑετέον; Πάνυ μὲν οὖν. 

ϑἔφη. Τὸ δὲ ὕπνου ἐγχρατῆ εἶναι, ὥστε δύνασϑαι χαὶ 
ὀψὲ χοιμηϑῆναι χαὶ πρωὶ ἀναστῆναι χαὶ ἀγρυττνῆσαι, 
εἴ τι δέοι, ποτέρῳ ἂν προσϑείημεν; Καὶ τοῦτο. ἔφη, 

τῷ αὐτῷ. Τί δέ, ἔφη, τὸ ἀφροδισίων ἐγχρατὴ εἶναι. 
ὥστε μὴ διὰ ταῦτα κωλύεσϑαι πράττειν, εἴ τι δέοι; Καὶ 

τὸ - ΒῚ -" , Ἷ 

τοῦτο, ἔφη, τῷ αὐτῷ. Τί δέ, τὸ μὴ φεύγειν τοὺς χτό- 
2. 

γους, ἀλλ᾽ ἐϑελοντὴν ὑπομένειν, ποτέρῳ ἂν προσϑείη- 

μὲν; Καὶ τοῦτο, ἔφη 

ἢ, οὐχοῦν .. εἰκὸς..; νὶτὰ 
685 πὰ ΨΟΝΙ Ρεϊάδοη Ρεσϑο- 
ποηΙηὔϑβοη, ἀδ[β 5ῖ6.. ΟἿ, 
ὙγῸ ἀ6Γ δ΄ἴπη δῃ 5810} οὔχουν (ποτιγιὸ 
8 {π|7', γι 07.716) Ζὰ Βοῃγοίθθη σοϑίδί- 
Εἰ, ἰδὲ ἄσοι οὐχοῦν (γμίγ ἐβ τέκε)", 
γι, « . 716) ἄδγαπι γογζυζίμεη, γγο] 
65 ἀθγ Μεοίποάθ ἀθ8 ΘοἸκτα (68, ἄδη 
δηάοτθη αἰ Απίννογί, νυϑηϊββίθηβ 
ΒΟΠΘΙΠΡ ΑΓ, πη] δὲ βο] βιὰ παϊρ 
Πηάρῃ Ζὰ ᾿Ἰλββθῆ, ἴῃ νυ] οἴθπὶ ἘΔ }}6 
ΕΓ πὰυῆρ ἀθὺ Ετασο οἷπθ ἰγοηΐβοιο 
ΒΆΓΡαπρ οἱοέ, πηοῖνν δ βρυίομί. 850 
ΔΈΟΝ Θ᾽] 60} ΠΔΟΙΊΠΟΡ ὃ 8. ζυν θ᾽ 8]. 
(8. ἀϊε ΒΤ] εἶτ. ὃ 29). Νοιϊν πάϊς 
ἰδέ θοῦ οὔχουν, νγο ἀΐδ Εγαρορᾶγ- 
ΕἸκοὶ συρ]οῖοἢ ἀἀνοτθαίϊνο ΠΣ ᾿ναί 
(αὐ πον) ψῖο ὃ ὅ υπὰ Ι, 4. ὃ. 
10, οὐδν γγὸ ἀδὺ ποραίϊνο βίῃ ἀογ 
γαρο ἀστοὶ ἀὰ5. σ᾽] οῖοι ἀδτδῦῖ Εο]- 
βοηάς ἀδυ(ῖοῖ δηροζοῖρί ἰϑί, υνὶὸ 
68. ΘΡΘηΪ4}}15 ὃ ὃ ἀπά 1, 4, ὃ ἀδγ 
ἘΔ} ἰδέ, οάδι δηᾶ! ον τγὸ οἷπ ἷ5 
ἀλη. οτογίθυίον Ραπκί ἄἀστοῖ οἷῃ 
ἢ ΒΟ ἰ άθποβ αἰ οἰ 150 ἃΡρρ5ο- 

τῷ ἄρχειν ΕΟ ΒΕ τ Λστες 1 δέ, 

ΒΟΠΌΙΘΕΝ υἱτὰ ψῖο Π, 2, 8. ΠῚ, 8, 
9. ἸΥ̓́, 2, 15. [πῃ ἃπάδγοη Ε8]]6ὴ 
Το. 65 ἄθιῃ οί! ἀθρογϊββθῃ, 
ἰοῦ [τ οὐχοῦν οἄδτ οὔχουν Ζὰ 
δηἰξβομοϊάθη, νοθοὶ ἀδὺ ὈΡΆΜΕΕΟΝ 
468 Οεβργᾶοηβ πηδίβθοθοηὰ ἰβὶ, 
εἰχὸς γάρ. εβεπ γάρ 5. τὰ 
Ι, 4, 9. -- προαιρεῖσϑαι .. 
μᾷ λλ ον, ἵπὶ 1,αἴ, ἄθγβοῖνο ΡΊΘο- 
ΠᾶΒΠιΠ8 ηϊαϊΐδ Ῥοΐϊζι5. --- ἐϑίζοι- 
μεν, τηὶί εἰμ οπὶ ἀορρεϊίδη Αδοῦβ., 
ἄδπη πότερον ἰδέ παιαγ! ον δοο. 
βίηβ. πηᾶδο. β6η., γῖο Ἠδι]οη. ΥἹ, 
1, 156: χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ δὲ 
ταὐτὰ εἴθιχεν, ἀπὰ τνῖδ πΐθτ πὶ 
τὸ απὰ ἀδπι ἱπβηϊ εἰν ἀδ τὸ δαα. 
ΙΧ, 9: ἀγαϑὸν δὲ ΓΕΝ αὐτὸν 
καὶ τὸ ἐρημεῖν. 5.1, 1, 11 σὰ 
φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα. - 
ΤΕΥ Δὰν εν ἀρχήν, πόθ δὴ 
«ἴῃ, ἃ. 1, ψν τεπὰ. -- εἰς 

τὸ ἄρχειν παιδευόμενος, 
ἀα[ῦγ ἵπὶ [οἰσοθάθη. ἃ Κῦνγσου ἄρ- 
χειν παιδ. υπὰ ὃ 17 εἰς τ. β. 
τέχνην. 

ὦ ων ὐὐὑἱ 
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τὸ μαϑεῖν, εἴ τι ἐπιτήδειόν ἐστι μάϑημα πρὸς τὸ χρα- 
τεῖν τῶν ἀντιπάλων, τιοτέρῳ ἂν προσϑεῖναι μᾶλλον τερέ- 
σοι; Πολύ, νὴ 44, ἔφη, τῷ ἄρχειν τεαιδευομένῳ" χαὶ 
γὰρ τῶν ἄλλων οὐδὲν ὄφελος ἄνευ τῶν τοιούτων μαϑη- 
μάτων. Οὐχοῦν ὃ οὕτω πεπαιδευμένος ἧττον ἂν δοχεῖ 
σοι ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων ἢ τὰ λοιπὰ ζῷα ἁλίσχεσϑαι; 
τούτων γὰρ δήτοου τὰ μὲν γαστρὶ δελεαζόμενα, καὶ μάλα 
ἔνια δυσωττούμενα, ὅμως τῇ ἐπιϑυμίᾳ τοῦ φαγεῖν ἀγό- 
μενα πρὸς τὸ δέλεαρ ἁλίσκεται, τὰ δὲ “πτοτῷ ἐνεδρεύεται. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ ἄλλα ὑπὸ λαγνείας. 
οἷον οἵ τε ὄρτυγες χαὶ οἱ πέρδικες, πτρὸς τὴν τῆς ϑηλείας 
φωνὴν τῇ ἐτειϑυμίᾳ χαὶ τῇ ἐλπτίδι τῶν ἀφροδισίων φερό- 
μενοι χαὶ ἐξιστάμενοι τοῦ τὰ δεινὰ ἀναλογίζεσϑαι τοῖς 
ϑηράτροις ἐμπίπτουσι; Συνέφη χαὶ ταῦτα. Οὔχουν δο- 
χεῖ σοι αἰσχρὸν εἶναι ἀνθρώπῳ ταὐτὰ πάσχειν τοῖς ἀφρο- 
γεστάτοις τῶν ϑηρίων; χαὶ οἱ μοιχοὶ εἰσέρχονται εἰς τὰς 
εἱρχτὰς εἰδότες, ὅτι χίνδυνος τῷ μοιχεύοντι ἅ τε ὃ νό- 

μος ἀπειλεῖ παϑεῖν χαὶ ἐνεδρευϑῆναι χαὶ ληφϑέντα 
οὑβρισϑῆναι" καὶ τηλικούτων μὲν ἐπικειμένων τῷ μοιχεύ- 

οντι χαχῶν τὲ χαὶ αἰσχρῶν, ὄντων δὲ “τολλῶν τῶν ἄτπτο- 
λυσόντων τῆς τῶν ἀφροδισίων ἐπιϑυμίας ἐν ἀδείᾳ, ὅμως 
εἰς τὰ ἐπιχίνδυνα φέρεσϑαι, ἀρ᾽ οὐχ ἤδη τοῦτο παντά- 

ὃ. πολύ, ποῖ μᾶλλον. 
4. καὶ μάλα ἔνια δυσωπού- 
ενα, οὔ ΟΝ 56 ἢ ΒΟ ΘΌΘΓ 

Ἰοταν" θὰ ἀΐδβ ἀΡ8ὲγ πίοϊιϊ νὸπ 
αἰΐοη Τίογοη,, ἀϊθ βἰοῖ Κδάθγη [85- 
86η, ροβασί ψεγάθη Κηη, 80 {τἰ{{ 
ἔνια 8415. πϑῦθβ 50] κί οἷπ πδοὶὶ 
ἀδπὶ 80 σοϊδυῆσοη ἀδργδαοῃ ἀδτ 
Ῥαγε νοὴ ΑΡροϑι(ίοη, αἷς ἀὰ δη- 
ουνδηάοί υυἱγὰ, νγὸ ἰτπῃ Υ ϑεδυῖ ἀδς 
δίΖ65 οἰπο Βεβοιγᾷηκαπρ οάογ Νο- 

αἰπείογαηρ ἀ685 ΒΌ] οΚίοβ, ὑγθη 68 
Ζὰπὶ Ῥγδα καὶ ράββθη 50}}, ποίνγθη- 
ἀϊρ νυἱγὰ. 5. ΑΠδΡ. Υ͂, 5, 11 ἀχούο- 
μεν ὑμᾶς εἰς .. τὴν πόλιν βίᾳ 
παρεληλυϑότας... ἐνίους σχηνοῦν 
ἐν ταῖς οἰχίαις. Κι, δ1, 8. --- ἐξε- 
στάμενοι.. τοῦ.. ἀναλογί- 
ζεσϑαι. ΥΕ1.1, 8, 12: τοῦ φρο- 

ΧΟΡ ου, Μοογ θη. 6, Αυῇ!. 

γεῖν ἐξίστησι. 
ὅ. οὔχουν, Μὶ6 1, 4, δ. Ραΐς 

μἶον οὐχοῦν ποι ραίβί, ζεῖσί δαοὶι 
ἄἀδγ βίον. δηβοῃ)οίβοεπάθ 8812 χαὲὶ 
οἱ μοιχοί --- πἀπᾷ θεβοπάογβ ἄθββϑη 
ΒΟΒΙαΐΒ: ὧρ᾽ οὐχ... ἐστιν; --- καί 
[γί οἴη Βείβρίοὶ εἴη. Απάθγο ἰθβθη 
ὥσπερ. 85. τ.1, 1,1. --- εἱρκτάς, 
Βοιηδὶηΐ βἰπὰ ἀΐε γυναικωνίτιδες. 
-- χίνδυνος, πϑ! οὶ ἐστί. --- 
ὁ νόμος ἀπειλεῖ, ἰηβοίογη ἀδγ 
ΒεΙεἰάϊρσίς πδοὴ αἰΐ. ἘἈθομίς ἄθη 
ἘΒΟΡγθομοῦ δηΐννθάθν βει θβὶ θεβίγα- 
ἴδῃ ἀυγίία οάδῦ Βεὶ ἀδθῃ ΤἬθβπιο- 
{μδίθῃ νογκίαροι. -- ὄντων, 
ἀπολυσόντων 5ϊπὰ πραίγ, πθῃ. 
-- ἀρ᾽ οὐχ ἤδη τοῦτο..; 51 
Ὧ88 ΠΙΘΝΈ νΟ} 16 πᾶ 8. Ὁ. Ὑμῖ. 
8 14, Αροβ. Υ, 1. Ηϊεγ. 1, 36. 

ὅ 
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σασι χαχοδαιμονῶντός ἐστιν; Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. Τὸ 
δὲ εἶναι μὲν τὰς ἀναγχαιοτάτας τελείστας περάξεις τοῖς 
ἀνϑρώποις ἐν ὑπταίϑρῳ, οἷον τάς τε πτολεμιχὰς χαὶ τὰς 

γεωργιχὰς χαὶ τῶν ἄλλων οὐ τὰς ἐλαχίστας, τοὺς δὲ στολ- 

λοὺς ἀγυμνάστως ἔχειν τερός τε ψύχη καὶ ϑάλπη, οὐ δο- 
χεῖ σοι ττολλὴ ἀμέλεια εἶναι; Συνέφη καὶ τοῦτο. Οὐχοῦν 
δοχεῖ σοι τὸν μέλλοντα ἄρχειν ἀσχεῖν δεῖν χαὶ ταῦτα εὑ- 

πετῶς φέρειν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν, εἰ τοὺς ἐγ- 
χρατεῖς τούτων ἁπάντων εἰς τοὺς ἀρχιχοὺς τάττομιεν, 

τοὺς ἀδυνάτους ταῦτα ποιεῖν εἰς τοὺς μηδ᾽ ἀντιποιησο- 

μένους τοῦ ἄρχειν τάξομεν; Συνέφη χαὶ τοῦτο. Τί οὖν; 

ἐπειδὴ καὶ τούτων ἑχατέρου τοῦ φύλου τὴν τάξιν οἶσϑα, 
δὴ ποτ᾽ ἐπεσχέψω, εἰς ποτέραν τῶν τάξεων τούτων 
σαυτὸν δικαίως ἂν τάττοις; Ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ ᾿Αρίστιτεττος, 
χαὶ οὐδαμῶς γε τάττω ἐμαυτὸν εἰς τὴν τῶν ἄρχειν βου- 
λομένων τάξιν. χαὶ γὰρ πάνυ μοι δοχεῖ ἄφρονος ἀνϑρώ- 
σου εἶναι τό, μεγάλου ἔργου ὄντος τοῦ ἑαυτῷ τὰ δέοντα 
“παρασχευάζειν, μὴ ἀρχεῖν τοῦτο, ἀλλὰ προσαναϑέσϑαι τὸ 
καὶ τοῖς ἄλλοις πολέταις ὧν δέονται πορίζειν" χαὶ ἑαυτῷ 
μὲν πολλὰ ὧν βούλεται ἐλλείπειν, τῆς δὲ πόλεως προε- 
στῶτα, ἐὰν μὴ πάντα, ὅσα ἢ πόλις βούλεται, κατατεράτ- 
τῇ; τούτου δίχην ὑτιέχειν, τοῦτο ττῶς οὐ ττολλὴ ἀφροσύνη 
ἐστί; καὶ γὰρ ἀξιοῦσιν αἱ πόλεις τοῖς ἄρχουσιν ὥσπερ 
ἐγὼ τοῖς οἰχέταις χρῆσϑαι" ἐγώ τὲ γὰρ ἀξιῶ τοὺς ϑερά- 
ποντας ἐμοὶ μὲν ἄφϑονα τὰ ἐπιτήδεια “ταρασχευάζειν, 
αὐτοὺς δὲ μηδενὸς τούτων ἅπτεσθαι, αἵ τὲ πιόλεις οἵον- 

ται χρῆναι τοὺς ἄρχοντας ἑαυταῖς μὲν ὡς τελεῖστα ἀγαϑὰ 

θ. τὸ δὲ εἶναι μὲν... τοὺς ἑαυτῷ μὲν... τῆς δὲ πόλεως, 
δέ. ὕνεγ μὲν .. δέ 8. τὰ 1,4, 1τ. νῖο ὃ δ. -- βούλεται. Β85 ϑυὺ- 
ΕῚ οὐ τὰς ἐν αχίστας. Ἧε). 76κὶ ἰδὲ ἃἂὰ8 ἑαυτῷ ζΖὰ δ ΠΟ ΒΠιοα. 
Ζὰ οὐχ, ἥκιστα δὰ ἊΜ 28, -- τοῦτο πῶς οὐ... ἐστί; Ὀϊς 

Ἰ. οὐχοῦν.. τάξομεν. «,,) ει- Ρειοάς ΒΟΒΠ οἵδε πρὶ ἰἄδαι ζὰ Αῃ- 
ἄθῃ ὙΪΓ 180 ΜΌΝ]. .Ὑ“ -- τοὺς ἴδηρ (πάνυ... ἄφρονος .. εἶναῦ) 8η- 
ἐγχρατεῖς. 8. πὰ ὃ 1. -- ἑχα- σοἀρδυ(είδη ἀδάδηκοι ἴθ Βοτιι ἀοτ 
τέρουτοῦ φύλου τὴν τάξιν ταρβο. 8. χὰ 1, 4, 18. 
αἰτϑαδ. βϑπουῖβ ογάἀϊηθπὶ (δον ῖ- ". χαὲὶ γάρ, οἰθρηΐηι. ---ο ἐγ ὦ 
[εγι). ἷ τεγὰρ. «αἵτε πόλεις, ἀεηῃ 

8. ἀρχεῖν, πϑιη]ϊοῖὶ αὐτῷ. -- νι ὶθ ἴθ. ., 8ὸ.. αἷς διβδάϊζε. 
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᾿ 2 Ἀ τ , Ρ] ᾿ 

χορίζειν, αὐτοὺς δὲ πάντων τούτων ἀττέχεσϑαι. 

99 

2 ΙῚ 

ἐγω 

οὖν τοὺς μὲν βουλομένους τιολλὰ πράγματα ἔχειν αὑτοῖς 
’ ΄ ᾽ν , Ἁ 

τὲ χαὶ ἄλλοις σαρέχειν οὕτως ἂν παιδεύσας εἰς τοὺς 

ἀρχιχοὺς καταστήσαιμι" 

Σωχράτης ἔφη" 

ἐμαυτόν γε μέντοι τάττω εἰς τοὺς 
βουλομένους ἡ ῥᾷστά τὲ καὶ ἥδιστα βιοτεύειν. 

Βούλει οὖν καὶ τοῦτο σχεψώμεϑα, 

Ἀ ς 

καὶ 0 

χιό- 
.“ - ς γ᾿ δ), Ὁ ) ᾿ ΄ 

τεροι ἥδιον ζῶσιν, οἱ ἄρχοντες ἡ οἱ ἀρχόμενοι; Πάνυ 
εἰ ΕΣ » 

μὲν οὐν, ἔφη. 
- ᾿ , - 2 - τ ς - 

Πρῶτον μὲν τοίνυν τῶν ἐϑνῶν ὧν ἡμεῖς 
2} 2 ν᾽ -} ,᾿ , »" γ᾿ γ 

ἴσμεν ἕν μὲν τῇ «σίᾳ Πέρσαι μὲν ἀρχουσιν, ἀρχονταῖι 

δὲ Σύροι καὶ Φρύγες καὶ “υδοί" 
ν - -} ΄ ΄ 

ἐν δὲ τῇ Εὐρώττῃ Σχύ- 
ϑαι μὲν ἄρχουσι, Παιῶται δὲ ἄρχονται" ἐν δὲ τῇ “1ιβύῃ 
Καρχηδόνιοι μὲν ἄρχουσι, “«Τίβυες δὲ ἄρχονται. 
οὖν ποτέρους ἥδιον οἴει ζῆν; 

πότεροί σοι δοχοῦσιν ἥδιον, οἱ χρατοῦντες ἢ 
ἔγώ τοι, ἔφη ὃ ᾿Αρίστισιτιος, 

αὐτὸς εἶ, 

οἱ χρατούμενοι, ζῆν; ..1λλ᾽ 

5. δὰ ], 8,1. - τοὺς μὲν βου- 
λομένους πολλὰ πράγματα 
ἔχειν αὑτοῖς τε καὶ ἄλλοις 
παρέχειν. Μὶϊ ἀΐεβεη Ν ογίθη 
Ῥοζθίοῃηεὶ Αὐϊβίρροβ Αυΐραθε πὰ 
5.6] υηρ οἰηθβ ϑίδαιβ πη 65, 06. 
βἴοι βοῖ δι πὰ δηάθγθη, νγθηη ἀδγ 
ϑίδαί Ὀεβίθῃθη 501}, νἱεὶ Μἄμεϑη 
ΔΌΪΓΟ! ἜΘ ἢ τ [8, ἀπὰ ̓ πάοπι 6. ἀΐδβ 
γοὴ 510. ΔΙ θη, Βργομ δ΄ ὈΘΓΟΙ(8 
ἱπάϊγοκί ἀδβ 8118, νγ88 ὙὙἿΓ 15 Αη- 
βοῃί ἀθ5 Ερί Κατ, ἀν Αὐ βιὶρρ5 πο ἢγα 
γγεἰίεν ἀυβθερ!! ἀεί μᾶϊ, θεῖ Πῖορ. 
[μδοτῖ. Ἰεβεῃ Χ, 199: τὸ μακάριον 
καὶ ἄφϑαρτον οὔτε αὐτὸ πράγ- 
ματα ἔχει, οὔτε ἄλλῳ παρέχει, 
γγ 6] οἶ6 ἥογίς Οἷς. ἀθ παί. ἀν 1. 11 
80 νυϑάοιρίθθι: φιοα ἀοίονγμεπιὶ 
δεαΐξμηπιημο οί, τὰ πιθὸ μαδοέ ρϑιηι 
πορβοίίὶ φιίοχιατι πιθὸ θα ἐὐδοξ αἰ- 
ἐογ. Π48 80. 810}) Δ Π8}16η 46 πράγ- 
ματα ἔχειν αὑτοῖς εγκΙ γι δἰοἢὴ 
ἀυγοῖ ἀϊὸ βεβεηθογβίθμθηὰς ἈΑπἃ- 
Ἰορίθ νοι ἄλλοις παρέχειν πρ. Υε]. 
Κγηερ. ΧΙ, 15: αὑτοῖς μὲν μαϑή- 
σεις χαὶ μελέτας ἐπιπόνους ἔ ἔχου- 
σι, σωτηρίαν δὲ ταῖς ἑαυτῶν πό- 

-λεσιν. Αμπάοτο ΒΟ γοίθοη. αὐτούς 
βίαι( αὑτοῖς οἄδν {πο π Ἰοίζίογεβ 

τούτων 
ΡΒ} 

ἢ τῶν Ἑλλήνων, ἐν οἷς καὶ 

β8η2. Εὔγ 16 η65 Βομεϊηΐ Ζὰ ΒΡΓΘΟΠΘἢ 
Πεγοά. 1,155: πρήγματα παρέχον- 
τες καὶ αὐτοὶ ἔχοντες. -- οῦ- 
τως, Νὶδ 65. πϑι! οἢ ἱπὶ νόγῃογ- 
βε!ιεπάθη ΒΈΒΟΒΠ] ἀθγί υγογάθη ἰβί. -- 
ἂν παιδεύσας, γνᾶτάε ετ- 
δἰθεη απὰ.. -- ἐμαυτόν γε 
μέντοι Κκεᾶ ρου 415 ΓΤ ὩΣ δέ. 
ΑΔῸΝ ἀλλά, καίτοι ἴοἸσοη 50. πᾶοἢ 
μέν. ΤΥ, ες αν τς, τον τ 
ἡ ῥᾷστα. 58. Κι. 49, 10. 

10. βούλει. -.σκεψώμεϑα. 
5. Ζὺ ὃ 1. -- Πέρσαι ..« 4υ- 
δοί, οἰϊαβίβο. σοογάποί, δηάθγβ 
ἴπ ἄδη φυνεὶ [οἱροπάθη ϑαίζρδδγθη. 
-- Σύροι... Αυδοί. ΑΒΒΙΟΒΆΠΙΟΝ 
“γογάθῃ ρογαάδ θοβοηάθγβ νϑυδοῃίοία 
Ναιϊοποη εὐ ηί. --- Παιῶται, 
8π| ΒΟΥ ΒΟ η Μεετε. -- ἐν οἷς 
καὶ αὐτὸς εἶ, ἀοροηβαίζ ζὰ ὧν 
ἡμεῖς ἴσμεν, νοὴ ἀδπεπι ΥΥἷτ 
(μὰ) Κυπάε μ᾿ Ὁ 6 ἢ. Μῖϊ ἢ τῶν 
“Ἑλλήνων 5ιαιϊ ἔπειτα τ. Ἕλ. (πδοὶὶ 
πρῶτον μέν) πἰπηπιί 4180. ἀϊε Βράς 
εἴης [γϑίθγα ΝΥ επάυῃηρ. -- χρα- 
τοῦντες. ι«χρατού μενοι, ἀϊς 
τη δ Ἰ ρογθὴ ϑίδαίθη πὰ ἀΐϊε γοὴ 
ἀἴδβϑη {παιβ ἢ] οἢ ἀμ δηρίσοη Βυη- 
ἀδββθποββθη, 

Γ, 

10 

1 
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2 τὰ ᾿ . ͵ ἂν 15 Ν ΄ Η ΞῚ Ψ τ ’ , 
οὐδὲ εἰς τὴν δουλείαν αὖ ἐμαυτὸν τάττω" ἀλλ᾽ εἶναί τίς 

Υ -- ΄ ΄ ς ΄ « -" ᾿, 

μοι δοχεῖ μέση τούτων δός, ἣν πειρῶμαι βαδίζειν, οὔτε 
Ξ᾿ 3 - Υ͂ Χ , 3 κ ΒῚ ᾿ [4 

δὲ ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας, ἀλλὰ δι᾿ ἐλευϑερίας, ἥπερ 
΄ Χ 2 , » 3 3 3 , 5 ς 

μάλιστα πρὸς εὐδαιμονίαν ἀγει. Αλλ εἰ μέν, ἔφη ὃ 
- , ΄“ γ᾽ 3 3 - ΡΣ κ ΄ πᾳ 

Σωχράτης, ὥσπερ οὔτε δι ἀρχῆς οὔτε διὰ δουλείας ἡ 
τὸ Η “ ᾿Ξ “ Ν ὮΣ ὃ ΞΕ 9 , ., » 
ὁδὸς αὐτὴ φέρει, οὕτως μηδὲ δὲ ανϑρώττων, ἴσως ἂν τι 

΄ ΄ "ἤ ΄ ΒΡ} , " 2 ΄ 

λέγοις εἰ μέντοι ἐν ανϑρώποις ὧν μήτε ἄρχειν ἀξιώσεις 
΄ ΥΥ͂ ἮΝ δ Ἕ Ψ 

μήτε ἀρχεσϑαι μηδὲ τοὺς ἄρχοντας ἑχὼν ϑερατιεύσεις, 
ΕΥ̓ ΄ - ς , ᾿ ν [΄ 

οἶμαί σε ὁρᾶν, ὡς ἐπίστανται οἱ χρείττονες τοὺς ἥττονας 
χαὶ χοινῇ χαὶ ἰδίᾳ κλαίοντας χαϑιστάντες δούλοις χρῆ- 

ΒᾺ] , ΥΥ̓ , 

σϑαι᾿ ἢ λανϑανουσί σὲ οἱ ἄλλων σπειράντων χαὶ φυτευ- 
μ ΄ - , “- Χ σάντων τόν τὲ σῖτον τέμνοντες χαὶ δενδροχοτεοῦντες χαὶ 
᾽, -" κ [σφ κ ᾿, 

χύαντα τρόττον “τολιορχοῦντες τοὺς ἥττονας χαὶ μὴ ϑέλον- 
΄ὔ 3ι , “7 , 3 

τας ϑεραττεύειν, ἕως ἂν ττείσωσιν ἑλέσϑαι δουλεύειν ἀντὶ 

τοῦ πτολεμεῖν τοῖς χρείττοσι; χαὶ ἰδίᾳ αὖ οἱ ἀνδρεῖοι χαὶ 
ἢ 2 ΄ Α 3 , ΒῚ ΟΥ̓ [φ 

δυνατοὶ τοὺς ἀνάνδρους χαὶ ἀδυνάτους οὐχ οἶσϑα ὅτι 
΄ - Ρ] 29 ΄ , Ῥ 

χαταδουλωσάμενοι χαρττοῦνται; 41λλ: ἐγώ τοι, ἔφη. ἵνα 
, - 2 ἂ" υ ᾿ ν᾽ , μὴ πάσχω ταῦτα, οὐδ᾽ εἰς πολιτείαν ἐμαυτὸν χαταχλείω, 

3ὴ Ἁ , - 

αλλὰ ξένος ττανταχοῦ εἰμι. χαὶ ὃ Σωχράτης. ἔφη" Τοῦτο 
μέντοι ἤδη λέγεις δεινὸν σπιάλαισμα. τοὺς 

χαϑίζειν. ΟΝ βίθς δυοῖν Ευτ, 
Απάτοπι. θ85: ὃς χλάοντά σε χαὶ 

ς γὰρ ξένους, ἐξ 

11. αὖ, δπάτεονβϑοϊἑ 8, πὶ 
Ἀὔοκβίομι 8 ἄεη Απΐ. γοὴ ΝῚ 8, 
4180 εἰς τὴν δουλείαν [γ εἰς τὴν 
τῶν δούλων τάξιν. 
ἘΣΤΕ πὸ ἘΣ μέντοι νἷὸ 

ἘΠ ΘΝ αν Ὁ- οὕτως, νἷο 1, 
3. 1. -- μηδὲ τὰς ἀνθρώπων 
ἀξ! ἴοὶι φέροι, Μ»ὰ8 ἃυ5 φέρει τὰ 
εγρβᾷηζθῃ ἴϑι. --- τε λέγοις. ὕθεγ 
λέγειν τι (οἰ ννὰβ νοῃ Βοϊδησ) πὰ 
λέγειν οὐδέν 5. Καὶ 51. 16,8. --α μη- 
δὲ... ἑχὼν ϑεραπεύσεις, πὰ 
λυ ἢ αϊοῆι οἰη πὶ ἀστοῖ 
γε Πρ Ὲ 5. Επίρ 6 8 6 ἢ ΪΚο πὰ - 
6 ἢ ἀϊε ΠΘΥΥ ΒΟΥ δὲν ἴππ δὴ 
1118... καὶ χοινῇ καὶ 
ἐδίᾳ, ϑον ὁ8}} διδαίδῃ 8185 
οἰ ζοῖηο Νοπβον δ η. -- χλαί- 
οντας χαϑιστώντες. ἴπ ἄδιι- 
Β6Ιθθη. δίππο ἤπάοι [οι Ὀοὶ Χο. 
(δγρ. 111,11. Κυτορ. 1, 2, 14. 15) 
χλαίοντα χαϑίζειν απὰ χλαίειν 

τὴν οἴχοις σὴν χαταστήσει χόρην, 
υηὰ τς οἴηθπι Αἀ]οκιὶν ἰδὲ χαϑὲ- 
στάναι τινά ἴῃ ἀογ Βεἀραυϊαπρ: 
Οζα ἢ ἃ α δ ἢ ῃἰομί Ξοϊίθη, --- 
δούλοις. ἃ15 ΒκΚΊαν δ, νὲ 
τεχμηρίῳ 1, 2, 489, μαρτυρίοις 
59.) τροφῷ ἹΠ, 1 θυ Ἰὰς 4 τὰ 
ἐς 

18, σῖτον τέμνοντες χτλ. 
πᾶ ἀδκο δὴ ἀὰ5. Υ᾽ γί γο ἰπὶ 
ΡοΙορ. Κιίοβε. --- πεέσωσιεν, 516 
ἀδϑεὶη Ὀτίπβθῃ, νῖο Αηδθ. ΥἹ], 
ἴ, 29: ἐπείσϑησαν ἀνάγχῃ, 
γε Υ᾿ 4. δ]: φοβῶν .. ἔπεισε. 
-- χαὶ ἐδίᾳ αὐ. Δ ΥΝΟΥ νγὰγ νὴ 
ἄδθ ἀΐὸ Βεέάο, νὰ ϑίδδίδθη υπὰ 
ϑδηζο [ἀπά οΥ ογ  οἰάθῃ, 

14. μέντοι, Ἐν τ αν τὰ 
Ὑγ Δ ΠΤ. ΝΥοβοι ν δὴ ναὶ. δ δ ᾿ 
πάλαισμα, Ἐδομβεοναν εἰ- 
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οὗ ὃ τὲ Σίνις χαὶ ὃ Σχείρων χαὶ ὃ Προχρούστη )ς ἄπέ- 
ϑανον, οὐδεὶς ἔτι ἀδιχεῖ; ἀλλὰ νῦν οἱ μὲν πολιτευόμενοι 

ἐν ταῖς πατρίσι χαὶ νόμους τίϑενται, ἵνα μὴ ἀδιχῶνται, 

χαὶ φίλους πρὸς τοῖς ἀναγχαίοις χαλουμένοις ἄλλους 

χτῶνται βοηϑούς, χαὶ ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιβάλλον- 
ται, καὶ ὅπλα χτῶνται, οἷς ἀμύνονται τοὺς ἀδιχοῦντας, 

χαὶ τερὸς τούτοις ἄλλους ἔξωϑεν συμμάχους χατασχευά- 
ζονται" χαὶ οἱ μὲν ττάντα ταῦτα χεχτημένοι ὅμως ἀδι- 
χοῦνται᾽ σὺ δὲ οὐδὲν μὲν τούτων ἔχων, ἐν δὲ ταῖς ὅδοῖς, 

ἔνϑα πλεῖστοι ἀδιχοῦνται, “τολὺν χρόνον διατρίβων, εἰς 
ὁποίαν δ᾽ ἂν πόλιν ἀφίχῃ, τῶν "τολιτῶν “τάντων ἥττων 
ὦν, χαὶ τοιοῦτος, οἵοις μάλιστα ἐπιτίϑενται οἱ βουλό- 
μενοι ἀδιχεῖν, ὅμως διὰ τὸ ξένος εἶναι οὐχ ἂν οἴει ἀδι- 

χηϑῆναι; ἦ, διότι αἱ πόλεις σοι κηρύττουσιν ἀσφάλειαν 
καὶ προσιόντι χαὶ ἀτειόντι, ϑαῤῥεῖς; ἢ διότι χαὶ δοῦλος 
ἂν οἴει τοιοῦτος εἶναι, οἷος μηδενὶ δεσπότῃ λυσιτελεῖν; 
τίς γὰρ ἂν ἐϑέλοι ἄνϑρωτιον ἐν οἰχίᾳ ἔχειν πονεῖν μὲν 
μηδὲν ἐθέλοντα, τῇ δὲ πολυτελεστάτῃ διαίτῃ χαίροντα; 
σχεψώμεϑα δὲ χαὶ τοῦτο, πῶς οἱ δεστιόται τοῖς τοιού- 
τοις οἰχέταις χρώνται" ἄρα οὐ τὴν μὲν λαγνείαν αὐτῶν 

βίθοκ, τ δ γεε-. Σχεί- 
οκρούστης, ἀτεὶ ων. 

ξαδνν α ἀϊδ ΠΕΒ618 ἰδίοις. 85. ΡΙυΐ. 
Τε8. 8: ἐν δ᾽ ᾿Ισϑμῷ Σίνιν τὸν 

νἱγὰ ἀξδιὴ ἀναγκαίοις θεϊρεἴαρί, 
γγ6}} ἀΐοβθοβ Υοτί, νῖθ ἀδ8 Ἰαίθίῃ, 
γιϑοοϑδαγίιδ, ΎΉΠΟ εἷης Εἰρεϑη- 
Β0Πα Ὁ ὈοΖοιοῃποί, ἀΐθὸ δυοὴ ἀϊΐθ 

πιτυοχάμπτην, ᾧ τρόπῳ πολλ οὺς 
ἀνήρει, τούτῳ διέφϑειρεν αὐτόν 
(ΑΡΟΙΙοδον. Π|΄, 10.8..ὄ ἢ). (. 9: 
Σκχίρωνα δὲ πρὸ τῆς εγαρικῆς 
ἀνεῖλε ἐίψας χατὰ τῶν πετρῶν, 
ὡς μὲν πολὺς λόγος, λῃστεύοντα 
τοὺς παριόντας" ὡς ὃ ἔνιοι λέ- 
γουσιν, ὕβρει καὶ τρυφῇ προστεί- 
γοντὰα τὼ πόδε τοῖς ξένοις καὶ 
χελεύοντα γνίπτειν, εἰτα λαχτίζον- 
τᾷ χαὶ ἀπωϑοῦντα νίπτοντας εἰς 
τὴν ϑάλασσαν. Ὁ. 11: χαὲ “αμά- 
στὴν ἐν ᾿Ερινεῷ τὸν Προχρού- 
στην (ἀνεῖλεν) ἀναγχάσας αὑτὸν 
ἀπισοῦν τοῖς χλιντῆρσιν, ὥσπερ 
τοὺς ξένους ἐχεῖνος. --- ἀλλὰ 
νῦν, ψ͵Ὸ 68 πϑι! ἢ) Κοῖης Βϊθβθη 
πηθ ἢν βἰενί, -- χαλουμένοις 

φίλοι ΔΒδη Κῦππθη, τηϊΐ ἀθη) Ιη8 
ΡῈ χατ᾽ ἐξοχήν ἀϊε Υεγνναπάίθη 
θοζεϊοῃπεί. --- ἀμύνονται. ἘΒ ἰβί 
πἰομί ποίννοηάϊρς σὰ ΒΟ γί 6 ἢ ἀμυ- 
νοῦνται. ΑΌΟἢ βοηβί Πηάοί βἰοἢ ἀμύ- 
γεσϑαι ἴῃ ἀεν Βεἀδαυίαηρ: ἃ Ὁ ̓ ν 6 ἢ - 
ΓΘ γΟ]] 6 η, Ζ. Β, δ]! θη. 1, ὅ, 4. 

15. οἷος. «λυσιτελεῖν. ΕΣ 
4,0. --- τἰς γὰρ ἂν ἐϑέλοι..; 
ἀδηη γογ πδομ δ ΨΟῊ]. .Ὁ εἰπὲ 
ἰγοπίβοῃς ἔταρσθ, τηϊΐ ἀδὺ ΘΟΚΓ, ἄδῃ 
ἀθπ Ατὶβί. βυρροπίθγίθη (Ἰδαθ θη, 
ΕΓ ψγογάθ 815 ὅΚίανε Κοίηθπι ἤδθγγη 
εἴνναβ ηὐ{Ζο βϑῖη, Ζα ηβο βί Σὰ ὈΠίοΓ- 
βία Ζοη βοιιοὶηΐ, ἀϊθ ΡῈ. 'πὰ (ΟἸσϑη- 
ἄθη ἴῃγο Βεποἰμίσυπα Βηάει. 

10. ὧρα οὐ ετβίγτοοκί βἰοἢ δποῖ 
8 ἀΐε ἰοἱρεπάθη ἀγοὶ Ἐγδβθη, 

10 
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τῷ λιμῷ σωφρονίζουσι; χλέπτειν δὲ χωλύουσιν ἀττοχλεί- 
οντὲες ὅϑεν ἂν τι λαβεῖν ἢ; τοῦ δὲ δραττετεύειν δεσμοῖς 
ἀπείργουσι; τὴν ἀργίαν δὲ στληγαῖς ἐξαναγχάζουσιν; ἢ σὺ 
πῶς ποιεῖς, ὅταν τῶν οἰχετῶν τινα τοιοῦτον ὄντα χατα- 
μανϑάνῃς; Κολάζω, ἔφη, πᾶσι χαχοῖς, ἕως ἂν δουλεύειν 

ἀναγχάσω. ἀλλὰ γάρ, ὦ Σώκρατες. οἱ εἰς τὴν βασιλικὴν 
τέχνην παιδευόμενοι, ἣν δοχεῖς μοι σὺ »ομίξειν εὐδαι- 
μονέαν εἶναι, τί διαφέρουσι τῶν ἐξ ἀνάγχης χαχοττα- 
ϑούντων, εἴ γε πιεινήσουσι χαὶ διψήσουσι χαὶ ῥιγώσουσι 
χαὶ ἀγρυτινήσουσι καὶ τἄλλα πάντα μοχϑήσουσιν ἑχόν- 
τες; ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ οἷδ᾽ ὅ τι διαφέρει τὸ αὐτὸ δέρμα 
ἑχόντα ἢ ἄχοντα μαστιγοῦσϑαι ἢ ὅλως τὸ αὐτὸ σῶμα 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἑχόντα ἢ ἄχοντα πολιορχεῖσϑαι ἄλλο 
γε ἢ ἀφροσύνη “πρόσεστι τῷ ϑέλοντι τὰ λυπηρὰ ὑστο- 
μένειν. Τί δέ, ὦ ᾿,Τρίστιτσιττε, ὃ Σωκράτης ἔφη, οὐ δοχεῖ 
σοι τῶν τοιούτων διαφέρειν τὰ ἑχούσια τῶν ἀχουσίων, 
τ - , 
ἡ ὃ μὲν ἑχὼν πεινῶν φάγοι 
ἑχὼν δεινῶν ττείοι. καὶ ταλλα 

11. ἀλλὰ γάρ [Ἃἅμει, νῖς αὐ 
Θγιΐτυ., δἰ θ ἢ ἱπυγαηά οἷ, ἴῃ ἀδὶ 
Δ εἶδε, ἀδῖβ βίοῃ. γάρ ἀσγο οἴηθη 
ϑυΒθ ΘΙ ββθπθη ἀράδηκοη ψνῖο: (νἀ 6 γ 
ΕἸηννΟνΓ Ἰϊοσί ἃ ἀον δπά“, ἐγκίϑνι. 
-- ὅτι... ἄλλο. Ὀίϊοβα ϑήοτγίβ 56- 
Πδτγθη ΖΒ ΠΊ6: νυν οσΐ ἢ δ η ἀ 618. 
Ῥοπῃ ἄλλο, ἀ4ὰ8 ἄσγοῖν γε ποοῖ 56- 
Βοθοη τὰ, ἰδέ Πὰν ἀδγαπι 50 Με 
νοη ὅ τὶ οπίίογηί ἀπᾶ ποθοῃ ἢ 86- 
βίδ!!{. ἀδηλί κι ΒΖ οἰναηρ; ἀὐετας 
ῬΑγΕΚοὶ (τι ἢ .. πρόσεστι) ηἷολι 
ἀμ κι Ὀ]Οἰί. ΥΆΊ. ἀϊΐο Βιθ! Πα πρ 
γοη ἄλλο πϑρθῃ ἢ Π, τ, τ. Κυτορ. 
1, 1,21 ἃ. ἃ. ΝΟ ἢ ἄθηκο πιὰ 
816}}. οἵη Κοϊοῃ. Εβ ἰδί Κοίη ὅτι 
οἰ πΖυβοῃίοθοη. Υα]. 11, 8, 11: 
γὰρ .. ἄλλο ἢ χινδυνεύσεις ἐπι- 
δεῖξαι ..; δ᾽ ἀδάδηκο ἰδι: Βτοὶ- 
ὙΠΠρ ον ἀητοὶ νυ Πρ σοχὰ μερὶ 
χιὶ ψνοτάδθη ππίθγβομοϊ οί οἷο ἴῃ 
πἰον 85 δηάογοπη αἷ8: ψὸῦ [τοὶ- 
υἱ]τὺρ ὕὉ]685 οΥὐἰτᾶρσί, ἄδη 
{τ {ἰ δα ον ποοῖὶι Τ ποτ]ιοὶί, 
(νἀ πνοη ἄθν, νοι ον ἀπ γοὶνν Πα 

Β ς , “ Χ ἐδ 

ἂν, Οττότε βούλοιτο. χαὶ ὃ 
ς , - 2 ὃ» 3 ΄ 

ὡσαύτως, τῷ ὃ ἐξ ἀνάγχης 

ἰοϊάθί, ἀᾶνοπ νυ ϑηϊσϑίθηβ [τοὶ ἰβί), 
δοκτιαίθβ. παΐί ἀυσγοῖ βοῖπθ βοπδγίδ 
Βῦρε ἃ 1Ὁ: δοῦλος... τοιοῦτος 
τ. 5. ψ». ἄδη Αὐίβιρρ σογοῖζί πὰ 
ἵππὶ τὰ ἀδγ δἰννὰβ ἀθγθθη Απίνγοτί 
ἐγὼ μὲν γὰρ οὐχ οἷδ᾽ ἃ. 8. ὑγ. 
αἴθ ἀθὺ βοῃβιίσϑη δγηβίθη Ἠδ]απο 
ἀδθβ. ἀδβρύβοῦβ πομέ τϑομξ δηρο- 
Πθ 556 βομοὶηΐ., οἹϑι οβϑπὶ ἢ υϑὰ5- 
Βοίογάοτί. θαγδὺΐ ἰθηκί ἄδηη 80- 
Κιαίθβ, ἄθη Ατίβίϊρρ Ὀδβοινῖοἢ- 
(ἰσϑηά, ἀσγοῖν βοῖηο τα ῖσο Ααίννουί 
νον οἷῃ. 

18. ὁ Σωχρ. ἔφη. 58. τὰ 1, 
2, 9. -- τῶν τοιούτων, ἢδπν- 
"ἴον λυπηρῶν, ὅρη. ἀθβ. Τ δ, 8Ὁ- 
Βᾶηρὶα νοῦ τὰ ἑχούσια. διαφέρειν 
ἰδὲ ἀαχνυν βοι θη Β βίο; ἀΒΒ ΟΝ 6 
ουβο νη Καῃρ' 1, ὃ, 1. --- ἡ, ἐπι 
[τ 8158. -- πίοι. 8. Ιν ἃ, 15 σὰ 
ἂν .. ἤδεσϑαι. --- πότε βού- 
λοιτοὸ ἄδπὶ νου ογβ πάθῃ θρι. 
ΔΒΒΙ ΙΝ Πἰογῖ, να γοηὰ ἤϑὸῖν ἔξεστιν 
ἀὰβ τορο] γᾶ ξῖσο ὁπόταν [Ἃοἰρί 
ΟΥ̓ εἰ βοηθόν). 
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ταῦτα πάσχοντι οὐχ ἔξεστιν, ὅιτόταν βούληται, τταύ- 
εσϑαι; ἔπειτα ὃ μὲν ἑχουσίως ταλαιττωρῶν ἐττ᾿ ἀγαϑῆῇ 
ἐλπίδι πτονῶν εὐφραίνεται, οἷον οἱ τὰ ϑηρία ϑηρῶντες 
ἐλπίδι τοῦ λήψεσθαι ἡδέως μοχϑοῦσι. χαὶ τὰ μὲν τοι- 
αὖτα ἀϑλα τῶν πόνων μιχροῦ τινος ἄξιά ἐστι τοὺς δὲ 
πονοῦντας, ἵνα φίλους ἀγαϑοὺς χτήσωνται, ἢ ὅπως ἐχ- 
ϑροὺς χειρώσωνται, ἢ ἵνα δυνατοὶ γενόμενοι χαὶ τοῖς 
σώμασι χαὶ ταῖς ψυχαῖς χαὶ τὸν ἑαυτῶν οἶχον καλῶς 
οἰχῶσι καὶ τοὺς φίλους εὐ σπτοιῶσι χαὶ τὴν σατρίδα εὐερ- 
γετῶσι, πτῶς οὐκ οἴεσθαι χρὴ τούτους χαὶ πονεῖν ἡδέως 
εἰς τὰ τοιαῦτα χαὶ ζῆν εὐφραινομένους, ἀγαμένους μὲν 
ἑαυτούς, ἐπαινουμένους δὲ χαὶ ζηλουμένους ὑττὸ τῶν 
ἄλλων; ἔτι δὲ αἱ μὲν ῥᾳδιουργίαι χαὶ ἔκ τοῦ παραχρῆμα 
ἡδοναὶ οὔτε σώματι εὐεξίαν ἵχαναί εἰσιν ἐνεργάζεσϑαι, 
ὥς φασιν οἱ γυμνασταί, οὔτε ψυχῇ ἐπιστήμην ἀξιόλογον 
οὐδεμίαν ἐμττοιοῦσιν. αἱ δὲ διὰ χαρτερίας ἐπιμέλειαι 
τῶν χαλῶν τὲ χαὶ ἀγαϑῶν ἔργων ἐξιχνεῖσϑαι ποιοῦσιν, 

ὥς φασιν οἵ ἀγαϑοὶ ἄνδρες. λέγει δέ που χαὶ Ἡσίοδος" 

Τὴν μὲν γὰρ χαχότητα χαὶ ἰλαδὸν ἔστιν ἑλέσϑαι 
ῥηιδίως" λείη μὲν δδός, μάλα δ᾽ ἐγγύϑι ναίει. 
τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ σπιροττάροιϑεν ἔϑηχαν 
ἀϑάνατοι" μαχρὸς δὲ χαὶ ὄρϑιος οἶμος ἐς αὐτὴν 

χαὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον" ἐττὴν δ᾽ εἰς ἄχρον ἵχηαι, 
δηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεττή ττερ ἐοῦσα. 

μαρτυρεῖ δὲ χαὶ Ἐπίχαρμος ἐν τῷδε" 

-- δυ- ἀ.}. 
ν᾿ πη. 

19, ἄϑλα, ρν»αοπιΐα. οἴη Μᾶῦμε υὑπά ΑΤΡεῖι, δε - 
νατοὶ γενόμενοι χαὶ τοῖς 
σώμασι χ.τοψ. 8. Κι. 48, 16,18.-- 
Ῥυγοῖ τούτους νἱνὰ ἀξ δηὶ Αη- 
ἴδηρ ἀθ8 ϑαίζθβ βίθῃθηάε 50) κίβ8- 
δοσυβαίϊν ποοῖ οἰ ΠΠηΔ] Πογνοῦρο- 
"οθοπ. γεὶ. ΠῚ, ὅ, 8; 1, 4. --- ἀγα- 
μένους ἑαυτούς “αὶ βίοι βδ!θβί 
ΝΥ 

0. ἐχτοῦ παραχρῆμα ἢ δο- 
ναί ογκΙατί 5 0ἢ "τὸ οἶα δ᾽ δο- 
βαῖ2 αἱ... διὰ χαρτερίας ἐπιμέ- 
λειαι: Θοπᾶβ86, ἀϊδ πῃ βοίογί, 

Υρ]. 1Υ̓́, 8, 10: τὰς ἔγγυ- 
τάτω ἡδονάς. -- ̓Ησίοδος ἴῃ ἄἀθῃ 
Ἔργα καὶ Ἡμέραι ν. 281 ἢ. 
ναίει, πϑη!οῖ ἡ χαχότης. -- 
μαχρὸς .. δηιδίη. οἶμος ἰιαΐ 
δεϊάθ ἀοβο Ι οομίοι, -- Ἐπίχαρ- 
μος, οἷη Κοπιδάϊεπάϊ ον δ05. ΡΩΝ 
Εν ἴοθίο ἴῃ ϑυΓ ΚΒ τἀπὶ 00 ν. ΟἿΓ. 
ΠΙ6 Βοϊάθηῃ ὕουθο εἰπα Καίδ᾽ οἰ Ἰβο δ 
(το  ϑίβοιο Τοιγαπιοίου, ΘΙ ογβίδ 
τη κί ἄδην ἀοτίβοι θη ΠιϑΙοκί οηΐ- 
ΒΡΓΘΟΠΘηἀ πδοἢ ΑἸ γΘηΒβ ἰϑδαΐθη: τῶν 

19 
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» , η - ῳ ’, 2 ᾿, 2 ᾿ 

Τῶν πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν πάντα ταγαϑ'᾽ οἱ ϑεοί. 

ἰχκαὶ ἐν ἄλλῳ δὲ τόπτῳ φησίν" 
Ὦ , . ν ἣ τιν - . κ ᾿ λ ἘΣ ΗΝ. 

σπονηρέ, μὴ τὰ μαλακὰ μῶσο, μὴ τὰ σχλήρ᾽ ἔχης. 
" , ς Ἁ -" ΄ -» 

καὶ Πρόδιχος δὲ ὁ σοφὸς ἕν τῷ συγγράμματι τῷ περὶ 
ς ΄, [4 Χ Χ ᾽ὔ ᾿ , - ’ 

Ἡρακλέους, ὅδήτερ δὴ καὶ σιλείστοις ἐτιιδείχνυται, ὡσαύ- 
- 2 - 2 , τὭο»ἤ , 

τως περὶ τῆς ἀρἑτῆς ἀποφαίνεται, ὡδέ πως λέγων, ὅσα 
ἐγὼ μέμνημαι" φησὶ γὰρ Ἡραχλέα, ἐπεὶ ἐχ παίδων εἰς 

- : ᾿, Υ γ , ’ 

ἥβην ὡρμᾶτο, ἐν ἡ οἱ νέοι ἤδη αὐτοχράτορες γιγνόμενοι 
- 3 2 - , Χ 

δηλοῦσιν, εἴτε τὴν δι ἀρετῆς δδὸν τρέψονται ἐπὶ τὸν 
ἢ », ᾿ ᾿ , ΕΣ ΄ τς , ᾿ - 

βίον, εἴτε τὴν διὰ χαχίας, ἐξελϑόντα εἰς ἡσυχίαν χαϑῆ- 
ΒΡ] - , -» -» ΄ 

σϑαι ἀποροῦντα, ποτέραν τῶν ὅδῶν τράπηται" χαὶ φα- 
-»" Ψ - ,ὔ μΝ ᾿ ’, ΕῚ 

γῆναι αὑτῷ δύο γυναῖχας προσιέναι μεγάλας. τὴν μὲν 
, 2 “ ΕΞ , ἑτέραν εὐτερετῆ τε ἰδεῖν καὶ ἐλευϑέριον φύσει, χεχοσμη- 

, - , ᾿) Υ τὰν 

μένην τὸ μὲν σῶμα χαϑαρειότητι, τὰ δὲ ὄμματα αἰδοῖ, 
Χ " -Ὁ ’ 2 ον Χ -Ἔ Χ ξεν 

τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ, ἐσϑῆτι δὲ λευχῆ τὴν ὃ ἑτέραν 
τεϑρυμμένην μὲν εἰς στολυσαρχίαν τὲ χαὶ ἁπαλότητα, χε- 
χαλλωπισμένην δὲ τὸ μὲν χρῶμα, ὥστε λευχοτέραν τὲ 

πόνων πωλοῦντι πάντα τ᾿ ἀγάϑ᾽ 
ἁμὶν τοὶ ϑεοί. --- τῶν πόνων, 
θ6η. ρῥγείϊ. --- ἰχκαὲ.. ἔχῃ ς!. 
Ὠῖοθο ΝΝΥοτίε βοῃοίπθη πίοι νὸη 
Χρη. ΠοΥΖυΡἤγοΠ, γαῖ] ἀὰ5 ΝΥ οτί 
τόπος τὰν Βεὶ βρᾷίογθῃ ἀΐθ 8(6116 
ἴῃ οἷποῦ οι τ Ὀοάδαίεῖ, Αὐοῇ 
Καπη 68. ηἰοῃΐ ὑγΟἢ] δ] οἷη οἰηρο- 
ΒΟΠΟΡΘη βεῖη, ἀὰ 65 ἀἄδηῃ ψόγῇθν 
Ρεὶ ἐν τῷδε 5οῖπθ ϑ66116. ογμα]ίθη 
ὨάΡθη ννυῦγάθ, ὭδζΖιι Κοπιηπιί, ἀδίβ 
ἀἴο δϑηΐίθηζ ννθηΐροῦ ΠΙΘΓΠΟΙ ρδίδί, 
-- μῶσο, »ογβίγοθος, νοη μῶσϑαι. 

21. χαὲ.. δέ. 5.1, 1, 4.--- Πρό- 
διχος, 808 Κϑβοβ, οἰη Ζεϊ ρθη βθο 
ἀθ8 5 τ. ἀπά Χρη. [1 οἰζίθυου 50]}} 
ἴῃη, 418. δ΄ ἤδὸὴ Ατί ἄδθὺ Βορῃϊβίθη 
βοίηθ Βα θ6] νοπὶ φγα κἰ 65 [ὃν ἀο]ά 
γογίταροηἀ ὉΠ ΟΓΖος, ἱπ ΤΉΘΡΟη 
ΒοΙθϑὺ σον πᾶθοη. Αὑοῖ 50 Ἀν. 
βίαπα Ζιὶ ἰπ πὶ ἴῃ πᾷ οΓον ΒΟ  ησ, 
ἀδ οὐ βίοι) θεοὶ ΡΒ] ίοῃ δ) τ ἢ γουθ ἢ 
ΒΘ] 16 η βοίηθη οι] οῦ πϑηηί, {{Ὀτ|- 
βθηβ ὙγᾺΓ ἀδϑ5 ἀκ  κόῳ περὲ 
Ἡραχλέους πὰν οἷπ Τὶ} οἰποβ στὸ- 
ἴβοῦθη Δ Ἕυκ 5 μηἶ ἀθπὴ ΤΊ(6] ἑῷ ραι. 

- ἐπιδείχνυται, νοτίτᾶρσί, 
νἱο ἀϊὸ ΠΕ ΚΙ πιδίϊοπθη ἀθὺ Βορἢϊβ- 
θη ἐπιδείξεις (δομδα- οἄδν ΡῬγαηκ- 
τράθῃ, ἀἄδῆθν ἀϊθ σαηζε Ἠράδραΐίαπο 
γένος ἐπιδειχτικον) σεοπδηηΐ υγοῖ- 
ἀεη. -- ὡδέ πως. 8.1. 1,1 χὰ 
τοιάδε τις. -- - αὐτοχράτορες. 
γιγνόμενοι 5μὲ ἐμρὶς [αοἰὶ (δεγῖ- 
[εγὶ). --- ἐπὲ τὸν βίον ,[ᾳγ 1ἢΓ 
ΓΘ Ρθη“, [θὲ βουϊοὶ 45. οἷ ἰἢ ΘΠ 
[οθοη“. 85. ἃ 28. -- ἐξελθόντα 
εἰς ἡσυχίαν χαϑῆσϑαι. Οἷο. 
ἀς οἵ 1, 832, 118: δαπι φιεοὰᾶ 
Πορομίοα Ρροαϊοίμηιη αϊσαγξ, κξ 
δδὲ αρμὰ Χοροριογέοπι, ---ο ϑασΐδδϑ 
ἔγι δοἰϊέμα ἑποηι αἔχιεο δὲ ςοαθηξθηι 
αὐ δϑοτὰ παι αἰεδίξαςεδ 
εἰς, 

22. τεϑρορυμμένην, ἀϊε πολυ- 
σαρχία υπὰ ἁπαλότης 5ἰπᾷ ΕοΙσδη 
ἀογ δ γνν δἰ ΠΟ ηρ, --- χεχαλ- 
λωπισμένην δὲ τὸ μὲν χρῶ- 
μα Ῥίοβου ϑ88ΐΖ δηίβργίοθς ἀδπὶ 
γουβουροθπἄάθη πἰονθὶ ἀῃγοιδαξ, 
ννοάοῦ ἴῃ ἀογ Οτάπυησ ἀδγ Τοῖϊὸ 
Π0ΟΝ ἴῃ ἄθη ΝΥ ογίθῃ βϑὶ θεί, Υ δι! Πρὸ 
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χαὶ ἐρυϑροτέραν τοῦ ὄντος δοχεῖν φαίνεσϑαι, τὸ δὲ σχῆμα, 
ὥστε δοχεῖν ὀρϑοτέραν τῆς φύσεως εἶναι, τὰ δὲ ὄμματα 
ἔχειν ἀναπτεπταμένα, ἐσθῆτα δέ, ἐξ ἧς ἂν μάλιστα ὥρα 
διαλάμττοι, χατασχοτιεῖσϑαι δὲ ϑαμὰ ἑαυτήν, ἐπεισκοτιεῖν 
δὲ καί, εἴ τις ἄλλος αὐτὴν ϑεᾶται, πολλάχις δὲ καὶ εἰς 
τὴν ἑαυτῆς σχιὰν ἀποβλέπειν. 
τερον τοῦ ἫἩραχλέους, τὴν μὲν πιρόσϑεν ῥηϑεῖσαν ἰέναι 
τὸν αὐτὸν τρόπον, τὴν δ᾽ ἑτέραν φϑάσαι βουλομένην 
προσδραμεῖν τῷ Ἡρακλεῖ καὶ εἰτεεῖν᾽ Ὁρῶ σε, ὦ Ἣρά- 
χλεις, ἀπεοροῦντα, ποίαν ὅδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράττῃ. ἐὰν 
οὖν ἐμὲ φίλην ποιησάμενος, [ἐπεὶ] τὴν ἡδίστην τὲ χαὶ 
ῥάστην δδὸν ἄξω σε, καὶ τῶν μὲν τερτυνῶν οὐδενὸς ἄγευ- 
στος ἔσῃ, τῶν δὲ χαλετῶν ἄπειρος διαβιώσηῃ. 
μὲν γὰρ οὐ πολέμων οὐδὲ πραγμάτων φροντιεῖς, ἀλλὰ 
σχοπούμενος διέσῃ, τί ἂν χεχαρισμένον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν 
εὕροις, ἢ τέ ἂν ἰδὼν ἢ τί ἀχούσας τερφϑείης, ἢ τίνων 
ἂν ὀσφραινόμενος ἢ ἁπτόμενος ἡσϑείης, τίσι δὲ παιδι- 

ς "ἅς Κ΄ ΄ ὡς ὃ ἐγένοντο πλησιαί- : 

Πρῶτον : 

ΑἸ εἰ ον! β κοῖς ἴπ ἀθη ῬΔΥΔ]] 6] 
αἸϊοάργη οἰποῦ Ρογϊοάθ, ἀϊθ δυο θεοὶ 
δηάθγθη συίοη Αὐΐογοη Ζαν οἰ] 6 ἢ 
Ὑγ ΟἿ] ΔὈβι ἢ ΠἸ1οἢ πἰομί ὈοοΡδομίοί 
υνἱγὰ, βομοῖηί θοβοηάθυβ χρη. ηἱοῃί 
Β6] 6 η ἴθι Ζὰ γϑυμπηθί θη 8418 ΖῈ 
ΒΌΘΒΘΗ, 86] δὲ Ποὺ, νγὸ 6. ΖΌΙΩ 
ΟΠ γα Κίον ἀδ8 ἂὴ ΑΕ Π6βθὴ το ἢ 
Ῥτγοάϊ κοϊβομθη Ῥυυηκβίῦοκοβ ρομονί. 
516. νγ8γ Ἰδῖομί ΠογΖιβίθ! θη, Ὑν ΘΠ 
ΟΥΠΕΓ βεδαρί νγαγάθ: χεχοσμη- 
μένην τὸ μὲν σῶμα χκαϑαρειότητι, 
τὸ δὲ σχῆμα σωφροσύνῃ, τὰ δὲ 
ὄμματα αἰδοῖ, ἐσϑῆτι δὲ λευκῇ. 
5. ὃ 80.11, 8, 9. 1Υ̓́ὉὩ,.4,2.. -- τοῦ 
ὄντος. ., τῆς φύσεως --Ξ ἢ 
ἤν.., ἢ Τα ὴ ΘΕΑῚ, 21; 
ἢ, -- ὀ δοκεῖν φαίνεσϑαι, 516 ἢ 
ἀδνζυβίο!] θη 80 θη, ν δ 
Κγτορ. Υ̓Ἴ], ὃ, 14: ἐχπλαγέντες 
τῷ δόξαι μέγαν τε χαὶ “χαλὸν 
φανῆναι τὸν Κῦρον. -- ρϑο- 
τέραν, Βεοϑίτοοϊκίοτ, ὑπὶ στῦ- 
ἴϑει. Ζζὶ δβομοίπθη. Ὠρηη Οτοίβα 
Β81 ἀὰοὸ}ν Ὀεὶ Ἐτδαθη [ἂγ βομῦη. 
γε}. Θεκοη, Χ, 2: ἰδών ποτε αὐτὴν 

ΞῈΣ ἐντετριμμένην πολλῷ μὲν ψε- 
μυϑίῳ, ὅπως λευχοτέ α ἔτι δο- 
κοίη εἶναι ἢ ἣν, πολλῇ δὲ ἐγχούσῃ, 
ὅπως ἐρυϑροτέρα φαίνοιτο τῆς 
ἀληϑείας, ὑποδήματα δ᾽ ἔχουσαν 
ὑψηλά, ὅπως μείζων δοκοίη εἶναι 
ἢ ἐπεφύχει, τιῖϊΐ νυ ομθη ΝΥ ογίθη 
ἰβοποπιᾶ ῃ 08 βεῖπθ 705 6 Π6} 1616 Ετγδὰ 
ὈΘΘΟἤ τοδί. --- ὥρα, Ἰυαρεπά- 
ον  δοπδὸπμεοϊί,. Νερθη ἀδ68 
ΓΘ] θη άθη ΑΥ κ6 15. 5, Ζὰ 1, 2, 23, 
-- ἐπισκοπεῖν, ἀδπδοῖ 888- 
Βό 86. Οορβεῖ περισχοπεῖν. 

Ὡϑι. τὸν αὐτὸν τρόπον, πᾶπι- 
ποῖ: ..418. 5. ἀδῆϊη“, νυ βηγοπα ἀϊΐθ 
ἀπάογα ἰπ ἀδγ Αββίομί Ζανογζακομι- 
6 δἂη ἢ. πεογαηίνι{, --- ποίαν. 
5.1, 1, 1 ζὰ τίσι. --- ὁδὸν ἐπὶ 
τὸν βίον οἹεθϑηβυνορα. 
ποιησάμενος, Ὠ Δ]. τὴν ὁδὸν 
ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ. ΚΥΕ]. 1, 3, 
ΑἹ χὰ νομίσαν. 

24. διέσῃ, τοῖϊ ἄἀθπὶ ῬδΥ ΖΙρ, 
Κοπηπιί βοηϑί πἰ οι νοῦ ἀπα δὲ νυ 8 ἢΓ- 
ΒΟ ΒΘ Π]Ιοἢ δὺ5 διαγενήσῃ ἀῦτοι Υ 6 ν- 
ΒΟ γί θθη δηἰβίαπάρη. 
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χοῖς ὁμιλῶν μάλιστ᾽ ἂν εὐφρανϑείης, χαὶ πῶς ἂν μαλα- 
χώτατα χαϑεύδοις, χαὶ ττῶς ἂν ἀπτονώτατα τούτων τεάντων 

τυγχάνοις. ἐὰν δέ ποτε γένηταί τις ὑποψία σπάνεως 
ἀφ᾽ ὧν ἔσται ταῦτα, οὐ φόβος, μή σε ἀγάγω ἐπὶ τὸ πο- 
γοῦντα χαὶ ταλαιττωροῦντα τῷ σώματι καὶ τῇ ψυχῇ ταῦτα 
πορίζεσθαι, ἀλλ᾽ οἷς ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται. τούτοις 
σὺ χρήσῃ, οὐδενὸς ἀπεχόμενος, ὅϑεν ἂν δυνατὸν ἢ ὅτι 
χερδᾶναι᾽ πανταχόϑεν γὰρ ὠφελεῖσϑαι τοῖς ἐμοὶ ξυνοῦσιν 
ἐξουσίαν ἐ ἔγωγε παρέχω. χαὶ ὃ Ἡραχλῆς ἀχούσας ταῦτα, 
Ὦ γύναι, ἔφη, ὄνομα δέ σοι τί ἐστιν; ἣ δέ, Οἱ μὲν ἐμοὶ 
φίλοι, ἔφη, χαλοῦσί με ἡ ἀν υρδ χάρο, οἱ δὲ μισοῦντές μὲ 
[ὑποχοριζόμενοι] ὀνομάζουσι Καχίαν. χαὶ ἐν τούτῳ ἣ 
ἑτέρα γυνὴ τιροσελϑοῦσα εἶττε" Καὶ ἐγὼ ἥχω πρὸς σέ, 
ὦ Ἡράχλεις, εἰδυῖα τοὺς γεννήσαντάς σὲ χαὶ τὴν φύσιν 

τὴν σὴν ἐν τῇ΄ παιδείᾳ χαταμαϑοῦσα᾽ ἐξ ὧν ἐλπίζω, εἰ 
τὴν πρὸς ἐμὲ ὁδὸν τράποιο. σφόδρ᾽ ἂν σὲ τῶν χαλῶν 
χαὶ σεμνῶν ἀγαϑὸν ἐργάτην γενέσϑαι χαὶ ἐμὲ ἔτι -τολὺ 

ἐπε ἀγαϑοῖς διατερεπεστέραν φανῆναι. 
ἧπερ οἱ 

τῶν 

ἐντιμοτέραν χαὶ 
3 Ὁ ΄ ,ὕ , ἐς -" 3 3 

οὐχ ἐξαπατήσω δέ σὲ προοιμίοις ἡδονῆς, αλλ 
΄ ΄ 9 9 , 

ϑεοὶ διέϑεσαν, τὰ ὄντα διηγήσομαι μετ᾽ ἀληϑείας. 
Ἁ Υ̓͂ 2 »" - 3 Υ͂ 

γὰρ ὄντων ἀγαϑῶν χαὶ χαλῶν οὐδὲν ἄνευ πόνου χαὶ ἔἐτπτι- 
. τ πὰ 2 Ω 3.ὴ.52 ᾿ Χ 

μελείας ϑεοὶ διδόασιν ἀνϑρώποις" ἀλλ᾽ εἴτε τοὺς ϑεοὺς 
ὩΣ , , ’ , ν ᾿ ᾿ 

ἵλεως εἶναί σοι βούλει, ϑεραττευτέον τοὺς ϑεούς, εἴτε 
" ᾿, “5 2 -»" ν ," ᾽ς ; 

ὑπὸ φίλων ἐϑέλεις ἀγατιᾶσϑαι. τοὺς φίλους εὐεργετητέον, 

20. σπάνεως ἀφ᾽ ὧν, ἃ. 1. 
σπάνεως τούτων ἀφ᾽ ὧν. -- οὐ 
φόβος, (υδηπηϊοῖ ἐστί), Καὶη 
ἀτὰπά Δὰν ΒΕΒΟΓΡΪΒ. -- οὑς 
το τούτοις, ἃ. ἱ. τούτοις, ἃ ἐ, 
τούτοις. δι. αὐ 0. Ὁ 590, 

20. ὄνομα δ ἐ. Δ εροὴ δέ 5. 
χὰ 1,8, 18, -- ὑποχοριξόμε- 
νοι], ΔΔ5 800} ἴῃ ἀθν Βοαδυίαηρ 
Ὑ Γ  ΠΟ] προ ἢ ἀ “, ἀΐθ 65. ἀθυῖσ θη 5 
Βοηβί ἰοῖν πα, πἰοῖι ΠΟΛ ΘΓ ρδίβί, 
βίοτί πὺγ ἀϊδ Ιβοκο!ῖο ἀθῦ θεϊάθῃ 
Απα ποῖα ᾿νοπιοθοίθθαία, ἀοτρ]οὶ- 
οθὴ τιοίογίβοις Καηβιθι θη ἀϊὸ 
βᾶητο Ερὶἀοἰχὶβ ἀπγοιἰθιιθη, 

21. ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς, ὙΈβΘ ἀδδ 
ααΐίοη (νἱς ἷ, 2, 61: ὀνομαστὸς 
ἐπὶ τούτῳ απ ὰ πδο ον ὃ 28: ἐπ᾿ 
ἀρετῇ ϑάυμι.), ἀδλ5 δ΄ ἡβπν! οἷν ἀηΐοῦ 
ἴμγοῦ [μοϊταῃρ {πῃ 501]. -- φανὴ- 
ναι. 8.1, 8, 15 Ζὰ ἂν... ἤδεσϑαι. 
-- προοιμίοις, εἰκϑηι ἢ γοτῖ- 
ΒΡΙΘΙ ἴῃ ἀθγ Μυβὶκ, τἱΐ ἄδην τδἢ 
ἀϊο Ζυμτον Ἰοοκὶ υπὰ σὰ σον ηη δὴ 
Βυον. Ποὺ ἄθῃ. ἡδονῆς Ὀοζοϊοϊιη δὶ 
ἄδη Τηλι8} ἀθν προοίμεα. Ὠῖδ νου- 
πουσοποπὰς Βοὰὺ ἀθν Καχία ἰδὲ 
Βοπιοὶηί. 

28. ἀγα ϑῶν χαὶ χαλῶν, 8ἰ5 
Ριβάϊκαί σὰ ἀθοτβοίσθο, --- αὐτάς 
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εἴτε ὑπό τινος πόλεως ἐπιϑυμεῖς τιμᾶσϑαι, τὴν πόλεν 

ὠφελητέον, εἴτε ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀξιοῖς ἐτε᾽ ἀρετῇ 

ϑαυμάζεσϑαι, τὴν Ἑλλάδα πειρατέον εὑ ποιεῖν, εἴτε γῆν 
βούλει σοι καρποὺς ἀφϑόνους φέρειν, τὴν γῆν ϑεραπευ- 

τέον, εἴτε ἀπὸ βοσχημάτων οἴει δεῖν ππ“λουτίζεσϑαι, τῶν 
βοσχημάτων ἐτειμελητέον, εἴτε διὰ πολέμου δρμᾷς αὔξε- 
σϑαι χαὶ βούλει δύνασϑαι τούς τὲ φίλους ἐλευϑεροῦν 

χαὶ τοὺς ἐχϑροὺς χειροῦσϑαι. τὰς πολεμιχὰς τέχνας αὐ- 
τάς τε παρὰ τῶν ἐπισταμένων μαϑητέον χαὶ ὅπως αὖ- 
ταῖς δεῖ χρῆσϑαι ἀσχητέον" εἰ δὲ χαὶ τῷ σώματι βούλει 
δυνατὸς εἶναι, τῇ γνώμῃ ὑττηρετεῖν ἐϑιστέον τὸ σῶμα 
χαὶ γυμναστέον σὺν σπτόνοις χαὶ ἱδρῶτι. χαὶ ἡ Καχία 
ὑπολαβοῦσα εἶπτεν, ὥς φησι Πρόδικος" Ἐννοεῖς, ὦ ἯἩρά- 

χλεις, ὡς χαλεττὴν καὶ μαχρὰν δδὸν ἐπὶ τὰς εὐφροσύνας 
ἢ γυνή σοι αὕτη διηγεῖται; ἐγὼ δὲ δᾳδίαν χαὶ βραχεῖαν 
ὁδὸν ἐπὶ τὴν εὐδαιμονίαν ἄξω σε. χαὶ ἡ ̓ Αρετὴ εἶτιεν" 
Ὦ τλῆμον, τί δὲ σὺ ἀγαϑὸν ἔχεις; ἢ τί ἡδὺ οἶσϑα, μη- 
δὲν τούτων ἕνεχα πράττειν ἐθέλουσα; ἥτις οὐδὲ τὴν τῶν 
ἡδέων ἐπιϑυμίαν ἀναμένεις, ἀλλὰ πρὶν ἐπιϑυμῆσαι σπιάν- 

τε. Ὀ]6 Ρατγί. τε ἰδέ Πίθγθοῦ σ6- 
Β(6}}{, ᾿πάθπη Γνγ θοάθ αἰϊθάθν οἷη 

ἄδγη. τηϊί δυνατός νου θαπάθη ζΖὺ 
Πάθοη. -- σὺν πόνοις, ἀπίοτ 

Εἴη οἰηΐδοοῦ β6πη οἰ ἤβ8Πη65 μαϑητέον, 80 ἀδγ 
φυνοϊίοπ δέ! 16 οἰννα πηὶΐ τὴν χρῆ- 
σιν αὐτῶν, νοτβοιψεθίθ, βίαι 
ἀδββθὴ ἄδπη πηϊΐ ΕἾ ΠΟΓ Ἰοϊομίθη Απᾶ- 
ΚοΙαίμῖϊς ὅπως αὐταῖς δεῖ χρῆ- 
σϑαι ἀσχητέον εἰπίτιιι. ΝΟ 5ε- 
ῬΘηπΔ] φοβοίζίοπι εἴτε τἋοἱσί ζὰ- 
Ἰείχί ἀθν ἀθάδηκο, δῖ ἄθη 658. ἢΐδν 
ΘΡθη δηκοιημηί, πὶΐ εἰ δέ, νἱἷὸ 
πἰοθί βο᾽ίθη ἀδ8 οἰπίδοῃθ δέ ἤ8ο}} τε 
(Βε θη. ΙΥ͂, ὃ, 15) υπὰ ἰπὶ [μαἰεἰη. 
δὲ ὑθγῸ ΘΟ δυδ. --- τῇ γνώμῃ 
ὑπηρετεῖν. Ὀόπὴ νγθηη ἀθν Κῦι- 
ῬῈΡ ἀδγ Υδγηθητ ἀϊοπί, ἀδηη υυϊγὰ 
οὐ ηἰομίβ μη, νν85 βοίηθ Κιᾷ[ἰσὸ 
Ἐπινοκοίαηρ Ὀδεϊηιγβομἰσι. Οἷο, 
ἀθ οὔ 1, 23 ὃ 179 ἀθογβοίχί:: ρα"ργ'σϑγι- 
αἰτετυ Θογ"}115 οἱ τία αὐ βοϊοπά τη οί, 
πέ οὐοοαϊνο οοη δὲ ἰΐο γαἰοπῖφιο}οε- 
δὲέ, ΟΠ ΘΙ ΠῚ αἰθὸ τῇ γνώμῃ ὑπηρε- 
τεῖν υἱοί πὰ! ἀθπὶ ὑάμων δ 80ῃ- 

Αὐδϑίτοηρσαηρδηῃ. 
Ἰηβίγ πη ηΐ8}15 ἀδροβθη Κυτορ. 1, 2, 
10: γυμνάζει δὲ χαὶ (τὸ ϑηρᾶν) 
ὁδοιπορίαις, χαὶ δρόμοις. 

29. ἡ γυνή... αὕτη, ἀδὰ8 ΜΝ εῖΡ 
μερὶ “πορδομυτει, 

ἢ ἀρετή. Ῥδί5. Ηδιακ οβ 
ἀν 800). ἢΐον ἤϑοῖὶ ἀθπὶ Νϑηθη 
[γασί, υηὰ ἀδίβ ἀἴδθϑον Ὀίβηθγ πἰομί 
σοηδηηί ἰϑί, ἀδ5 ἰβί οἴη [οἶποῦ Ζὰρ 
ἀθγ ΑἸΙοροτῖίθ, ἀΐθ 65. ἄἀδπὶ Ηδγογ 
οὐδεν [νοβοῦ ρου [5(. ἀΐϊθ Ατοίθ 805 
ἴἤγοῖα Αὐ[γοίθη, νυν 65. σϑβοι! ἀθτί 
ἰδῖ, πὰ ἀὰ5 ἴῃγοῦ ραθ Ζι ουκρη- 
ΘΠ -εο εν δέ. 5. τὰ ὄνομα δέ 
ὃ 26. -- ἥτις, ἀϊὸ ἀὰυ ἃ. -- 
οὐδὲ... ἀνα μένεις. Ναὶ. ϑγρ. 
ΙΝ, 41. θὰ Ὑ1Π8ι ποι δος. πἰοιί 
ΕΠ ΤΣ 191] (πράττειν), νυν οάυτγοῖ οδἷῃ 
ὙΥΔΠΓΟΓ θη [8. οτϑί πηῦρ! οἷ νυ ἱγά, 
βοηῃάρτηῃ νατίοϑιί πἰοξὶ οἰπαιδὶ 

80 
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2 , Αἦ } “-ἢ 2 , Χ χ τῶν ἐμτείτελασαι, πρὶν μὲν πεινῆν ἐσϑίουσα, πρὶν δὲ 
νω , "- , « Ἁ ς , ΄ 3 ν 

διψῆν τείνουσα καί, ἵνα μὲν ἡδέως φάγης, ὀψοποιοὺς 
, ψ ἢ ΄, , - 

μηχανωμένη, ἵνα δὲ ἡδέως πίῃς, οἴνους τε πτολυτελεῖς 

σεαρασχευάζῃ καὶ τοῦ ϑέρους χιόνα περιϑέουσα ζητεῖς " 
, ᾿, τὸ ΄ 

ἕνα δὲ χαϑυπνώσῃς ἡδέως, οὐ μόνον τὰς στρωμνὰς μαλα- 
΄ 2 " Χ Ἃ , " Ἂ τς , - , 

χάς, ἀλλὰ χαὶ [τὰς χλένας χαὶ] τὰ ὑπόβαϑρα ταῖς χλίναις 
΄ τ 2 Ἀὴ ν Χ τΞ 2 Ἁ Ν Ν χ 

χσταρασχευαζῃ" οὐ γὰρ διὰ τὸ πονεῖν, ἀλλὰ διὰ τὸ μηδὲν 
-ῳ ὅθι 3 ’ 

ἔχειν, ὅ τι ποιῆς, ὕπνου ἐπιϑυμεῖς" τὰ δὲ ἀφροδίσια 
ν - ᾿ 2 ΄, ΄ , χ 

πρὸ τοῦ δέεσϑαι ἀναγχάζεις, πάντα μηχανωμένη χαὶ γυ- 
“- 3 ΄ , ν ΄ 

γαιξὶ τοῖς ἀνδράσι χρωμένη" οὕτω γὰρ παιδεύεις τοὺς 
“- , - Χ , - 2 , σεαυτῆς φίλους, τῆς μὲν νυχτὸς ὑβρίζουσα, τῆς δ᾽ ἡμέρας 

τὸ χρησιμώτατον καταχοιμέξ ζουσα. ἀϑάνατος δὲ οὐσα ἐκ 
Ἷ 2 - γ Ἷ 

ϑεῶν μὲν ἀπέῤῥιψαι, ὑπὸ δὲ ἀνϑρώτιων ἀγαϑῶν ἀτιμά- 
- , , 2 ’ , “τς 

ζῃ" τοῦ δὲ πάντων ἡδίστου ἀχούσματος, ἐπαίνου ἑαυτῆς, 
Ρ “ -»" , ᾿ , 3 ξ 

ἀγνήχοος εἶ χαὶ τοῦ πάντων ἡδίστου ϑεάματος ἀϑέατος 
2 , - , , , 

οὐδὲν γὰρ 7τὠττοτε σεαυτῆς ἔργον χαλὸν τεϑέασαι. τίς 
͵, ΄ , ΦῪ ἂν , 

δ᾽ ἂν σοι λεγούσῃ τι πιστεύσειε; τίς δ᾽ ἂν δεομένῃ τι- 
, ΡῚῚ ’ ΡῚῚ 5 - -» - , 

γὸς ἐπαρχέσειεν; ἢ τίς ἂν εὖ φρονῶν τοῦ σοῦ ϑιάσου 
’ .᾽ [2] , Ἔ ᾿ 2 ᾿" 

τολμήσειεν εἶναι; οἱ νέοι μὲν ὄντες τοῖς σώμασιν ἀδύ- 
, ΄ , “- ἈΞ 2 , 

γατοί εἶσι, πρεσβύτεροι δὲ γενόμενοι ταῖς ψυχαῖς ανόη- 
, Ἁ Ἁ , ΄ 2 

τοι, ἀπόνως μὲν λιπαροὶ διὰ νεότητος τρεφόμενοι, ἕπι- 

ἃ Ὁ, Ὀὶβ ἀΔ8 δ υ]δησθη πδοῖὶ θη [5 
(Ηυσηρον, θυγϑί ἃ. 5. ψν.) νοὴ 8610 8ὶ 
οἰηίγἰ{{, --- χαὲ.. μη ανωμένη, 
ἀπάθορδτ.. ΠῚ ἴξ δ ο 51. 
16 Κοηπίηηϊ ἃ νϑυ]δησία οἰρθηί! ἢ 
οηίννοάον μηχανωμένη .. παρα- 
σχευαζομενη, οὐδν μηχανᾷ .. πα- 
θασκχευάζῃ. δι 40ῸΓ Ζζὰ ᾧ 22. -- 
χιόνα, τὰν Καμιυπς ἀθβ ΝΥ εἴη8. 
μαλαχάς, ΡιδαϊκΚαίὶν, πϊ: παρα- 
σχευάζῃ τὰ νογθϊηάρη. --- ὑπόβα- 
ϑ ρα, ὕὈπίον!αρεπ, ἀϊδ πιδῃ 8η- 
Ὀγδομίο, ἀαπεϊξ ἀδ5 Βοι( βο δα Κοὶπ 
Κοπηίθ. γα]. Τοῖοβ. θεοὶ δίον. τας 
99, 91. νο]. 1Π], Ῥ. 238, Οαϊδί.: 
γὰρ ἐχ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαν ἰλῶς 
χατεσχευασμέναι κλῖναι χαὶ πορ- 
φυροῖ τάπητες οὔτε ὑπόβαϑρα 

χαὶ παστάδες (1, 8, 9) ὕπνους 
ποιοῦσιν, ἀλλὰ ἔργα καὶ νόμιμοι 

πόνοι χαὶ τὸ τῆς φύσεως αὐτῆς 
ἀναγχαῖον. --- παρασχευάζῃ, 
δομδί ἀὰ ἀἰτ ΖΓ ΟΝ. - δέ- 
εσϑαι. δ εβθη ἀεν Εογπὶ 8, Ζὰ 
Ι, 60, 10. -- ὑπ αὐ νος τ 6ΙΓ- 
υνϊηρϑί. -- γυναιξί. 5. ὃ 12 
Ζζὰ δοίλοις. 

81. ἐπαίνου ξαυτῆς, ἂε5 
εἰβεηθη Κοθ68. Κτὶὶ δ1. 2, 15. 
Ηϊον. 1,14: τοῦ. . ἡδίστου ἀχροά- 
ματος, ἐπαίνου, οὔποτε σπανί- 
ξετε. -- οἱ νέοι, 815. ον πἰομὲ 
ϑιάσου, βϑοπάοτῃ ϑιασωτῶν τοῖ- 
ΠΟΓρΟσΆΠΡΘα γνᾶγο. δ. ζὺ "Π, 2, 8. 
-- λιπαροὲ.. τρεφόμενοι, 
ἀ. 1. 80 ἀδῖξ ἰδ λιπαροί (υἱείάϊ) 
νγογάθη, νἷὸ ἃ 80 τὰς στρωμνὰς 
μαλακὰς... παρασχευάζῳ. ΒΕββοὺ 
ἅΡ6. ἰδέ γον] διὰ “νεότητος ερό- 
μενοι βίαι τρεφόμενοι, νγδὶϊ ἀδπὴ 
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σπόνως δὲ αὐχμηροὶ διὰ γήρως ττερῶντες, τοῖς μὲν τεεττραγ- 
μένοις αἰσχυνόμενοι, τοῖς δὲ πραττομένοις βαρυνόμενοι, 
τὰ μὲν ἡδέα ἐν τῇ νεότητι διαδραμόντες, τὰ δὲ χαλεπτὰ 
εἰς τὸ γῆρας ἀποϑέμενοι. ἐγὼ δὲ σύνειμι μὲν ϑεοῖς, 

σύνειμι δὲ ἀνθρώποις τοῖς ἀγαϑοῖς. ἔργον δὲ χαλὸν 
οὔτε ϑεῖον οὔτε ἀνϑρώτπτειον χωρὶς ἐμοῦ γίγνεται" τι- 

μῶμαι δὲ μάλιστα πάντων χαὶ παρὰ ϑεοῖς χαὶ παρὰ 
ἀνϑρώποις οἷς τιροσήχει, ἀγαττητὴ μὲν συνεργὸς τεχνέταις, 
σειστὴ δὲ φύλαξ οἴχων δεσπόταις, εὐμενὴς δὲ παραστά- 
τις οἰχέταις, ἀγαϑὴ δὲ συλλήπτρια τῶν ἐν εἰρήνῃ τόνων, 
βεβαία δὲ τῶν ἐν πολέμῳ σύμμαχος ἔργων, ἀρίστη δὲ 
φιλίας κοινωνός. ἔστι δὲ τοῖς μὲν ἐμοῖς φίλοις ἡδεῖα 

μὲν χαὶ ἀτεράγμων σίτων χαὶ σπτοτῶν ἀπόλαυσις" ἀνέχον- 
ται γάρ, ἕως ἂν ἐπιϑυμήσωσιν αὐτῶν. ὕπνος δ᾽ αὐτοῖς 
πάρεστιν ἡδίων ἢ τοῖς ἀμόχϑοις, καὶ οὔτε ἀττολείστοντες 
αὐτὸν ἄχϑονται οὔτε διὰ τοῦτον μεϑιᾶσι τὰ δέοντα πράτ- 
τειν. χαὶ οἱ μὲν νέοι τοῖς τῶν πρεσβυτέρων ἐπταίνοις 
χαίρουσιν, οἱ δὲ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλ- 
λονται" καὶ ἡδέως μὲν τῶν παλαιῶν σράξεων μέμνην- 
ται, εὑ δὲ τὰς παρούσας ἥδονται χιράττοντες, δι᾿ ἐμὲ 

φίλοι μὲν ϑεοῖς ὄντες, ἀγαπητοὶ δὲ φίλοις. τίμιοι δὲ 
πατρίσιν" ὅταν δ᾽ ἔλϑη τὸ πεεϊυρωμένον τέλος, οὐ μετὰ 
λήϑης ἄτιμοι χεῖνται, ἀλλὰ μετὰ μνήμης τὸν ἀεὶ χρόνον 

ὑμνούμενοι ϑάλλουσι. τοιαῦτά σοι, ὠ παῖ τοχέων ἀγα- 

ϑῶν Ἡράχλεις, ἔξεστι διαττονησαμένῳ τὴν μαχαριστοτά- 
τὴν εὐδαιμονίαν χεχτῆσϑαι. 
τὴν ὑττ᾽ ᾿Αρετῆς Ἡραχλέους 

[οἱροπάθπ διὰ γήρως περῶντες 
6 ἢ Θηἰβριθομθηᾷ. --- ἀπο ϑ έ 
μενοι, ,μϑὺ [5} ὯΓ6 ἢ, 

32, σύνειμι μὲν ες σύνειμι 
δέ, ᾿Ἀπᾶρμοτὰ ψῖ 1, 1, 2; ὅ, 8. 
τι 1, ἽΝ, ἂς, τ--Ὁ χαλὸν ΘῊΈ 8... 
οὔτε... γίγνεται. Ναεῖϊ ἄἀδπὶ 
ΒΡΙΔΟΒβΟθΓΔΘΟΝ ὙΘΡΙηἶ [51 πῃ οὐ- 
δέν. --- οἷς π σΠ} “Εἰ. ', παρ᾽ 
οἷς π 80 ΠῚ, 1, 8: αἷς σύνει 
βίαι! ἐν ν αἷς σ. Αυοὴ ἀϊοὸ Καχία 
υνγὰ σϑοηγί, ἈΡῸΓ ὨῸΓ ὑοη 50] ἤθη, 

οὕτω πως διώχει Πρόδιχος 

παίδευσιν, ἐχόσμησε μέντοι 

παρ᾽ οἷς τιμᾶσϑαι οὐ προσήκει. 
--αγαπητῆ.. "αυνορῖοι, ηᾷπ)- 
ἢ οὐσα. 8. τὰ 1, 4, 10. 

90, ῬΕ  άρυι ΔΌβοϊυΐ ἴῃ 
Ργοβὰ βΒοηϑβί ΠῸΓΡ ἴῃ Υεγθιπάπηρ, τ ϊί 
οὐχέτι; 68 ᾿ἰεθί πᾶ }ι6 ἀπέχονται ζι 
γϑυπυίθη. --- εὐ. επρά ττοντες, 
Βομδγι Ζυβδιηπιθη. --- ὑμνούμε- 
γοι ϑάλλουσι,5᾽οΊεθ οι [οτί 
ἴῃ ἀθὴ ἃ οϑᾷπρδη. μαλ»"- 
ὕμεν ἀδβ ᾿Αβυπάρίοη 5. Ζὰ ], 

84, διώχει, νἷδ ὑφ δι 

82 

88 
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τὰς γνώμας ἔτι μεγαλειοτέροις ῥήμασιν 1 ἐγὼ νῦν. σοὶ δ᾽ 

οὖν ἄξιον, ὦ τ ρίστιπτοε, τούτων ἐνθυμουμένῳ πειρᾶσϑαί 

τι χαὶ τῶν εἰς τὸν μέλλοντα χρόνον τοῦ βίου φροντίζειν. 

«Αἰσϑόμενος δέ ποτὲ “αμπροχλέα, τὸν ττρεσβύτατον 
υἱὸν αὐτοῦ, χερὸς τὴν μητέρα χαλεπαίνοντα, Εἰπέ μοι, 
ἔφη, ὦ παῖ, οἶσϑά τινας ἀνϑρώπους ἀχαρίστους χαλου- 

μένους; Καὶ μάλα, ἔφη ὃ »εανίσκος. Καταμεμάϑηκας 

οὖν, τοὺς τί ποιοῦντας τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποκαλοῦσιν; 

Ἔγωγε, ἔφη τοὺς γὰρ εὖ πταϑόντας. ὅταν δυνάμενοι χάριν 
2 “- 2 ΞΞ 2 , η “ Εν 
ἀποδοῦναι μὴ ἀποδῶσιν, ἀχαρίστους καλοῦσιν. Οὐκοῦν 

--, - 2.9», τ , ν , 
δοχοῦσί σοι ἐν τοῖς αἀδίχοις χαταλογίζεσϑαι τοὺς ἀχαρί- 

ΒΡ ἢ γ. ΄ "ὅν 5} ΄ 2 Υ̓ 

στους; Ἔμοιγε, ἔφη. Ἤδη δέ ποτ᾽ ἐπεσχέψω. εἰ ἄρα, 
Χ 2 , Ν ,"5 3 

ὥστεερ τὸ ἀνδραποδίζεσϑαι τοὺς μὲν φίλους ἄδιχον εἶναι 

δοχεῖ, τοὺς δὲ πολεμίους δίχαιον, καὶ τὸ ἀχαριστεῖν τερὸς 
μὲν τοὺς φίλους ἀδικόν ἐστι, πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους 

5" ΓΌΝΑ ἥως ΕἸ 9 ξ 
δίκαιον; Καὶ μάλα, ἔφη καὶ δοκεῖ μοι, ὑφ οὗ ἄν τις 

εὖ παϑὼν εἴτε φίλου εἴτε “τολεμίου μὴ :τειρᾶται χάριν 

ἀυτοῖ Γἅ ἢ γ θη, ἃ 5 Γ ἢ 6 ἢ. δ η2 
Ἀπρον ὅΠΏ]10}.. --- τὴν ὑπ Ἂρε- 
τῆς. -παίδευσιν. ὕθεν ὑπό πιὶΐ 
ἀ. ἅδη. θεοὶ δἰ 6 πὴ ΠΟΡΒΕΙΠΗΝ ὉΠ γ6τ- 
θ816 5. Κι. 68, 48, 2. -- ἐνϑυ- 
μουμένῳ, πῖϊ ἄθπὶ αδηϊί.: δὰ 
εἰνὰβ Βεάδομί πϑῆπιθη. -- 
πειρᾶσϑαίτι. φροντίζειν, 
ἑὰ ορϑγαγ αἰα17.6, τεξ ΘΑ) 4771 787" 47). 
4φμαθ αὐ {μεμηπε υἱέας ἐθηιριι 
ὁρεοοίαρί, οἰ) απε αἰΐχιίατη διεδοίρία 5 
(δον ον). 

Φι Τημ8}1: ὕπάδηκρθαγκεὶξ ἰδὲ ὕη- 
οι εακεὶι απ οἷπο ὑπ 80 σ᾽ὸ- 
ἴβογο, 16 σγόϊίβογο ΝΥ ΘΒ] ἐπαΐθη. μηδ 
δηρίαησθη παῖ, Πάθον ἰδὲ πάδηκ 
βοθθη αἷς ΕἸΐογη αἷς σγδίβίς ὕηρε- 
το ερ κεῖ, ἀϊθ νοῖὴ δίδδίθ τἷν ἄθη 
δηἑογοη ἀβϑίθη ϑιίγαίθη. θοϊορί. ἀπά 
γοη Δ᾽ ]θὴ Μδηβομθη τϊΐ Υ οιδοίαηρ 
Βοβίγα νυἱγά. 

ι. τὸν πρεσβύτατον. ΑἹ5 
φυννοὶ Ἰὔηρονο δόμηθ ἀθβ ΒΌΚΓ, ννοὺ- 
ἄδη ϑορῃηγοηϊβουβ πὰ ΜΙΘΏΘΧΘΠῸΒ 
οἄοι Νιοποάθμηβ βϑπδηηΐ. [.ἃπι- 

ῬΓΟΚΙΟΒ. νγ8Γ νθὴ ἀξ δὐξίθη ΕΥΔὰ 
ἀθβ. δόῖτγ., Χδηίῃὶρρο. ἀΐε θεϊάθη 
ἃηάργθη νοὴ ἀδγ χζυνοϊίθη, Νγτίο, 
ΒοΡογρη. -- τῇ» μητέρα. ὕθει 
ἀϊε Ηε[ιὶρκεὶϊ ᾿- Χ. ΥΒ]. τἱν ὃ τ 
80} ϑγῃρ. 1]. 10 : χρῇ γυναιχὲ 
τῶν οὐσῶν, οἶμαι δὲ χαὶ τῶν γε- 
“νημένων, καὶ τῶν ἐσομένων, 
τ εκωϊξς νου βοηβίϊσοη ἴΠπ- 
ἰυροπάθη ἀν Χι Ὀοϑιϊομίθη Χρη,, 
ΡΙαίοη πὰ ἃπάθγο ΒΟ κυ Κ Υ πἰ Ομ 5, 
-- τοὺς τί ποιοῦντας... ἀπο- 
καλοῦσιν, ἀ. 1. τί ποιοῦσιν οὗ- 
τοι, οὺς τὸ ὄνομα τοῦτο χαλοῦσι; 
ΘΚ 1: 117; ἀν::- οὐχοῦν, ν»ἰὲ 
πιά} 
»» εἰ ἄρα, οὔ εἶννἃ. -- Εἴη 

οὕτω νοῦ χαὲ τὸ ἀχ. εἰπζαβολῖο- 
θδη ἰδὲ αἴοι ποιὶρ. Πθπ ὥσπερ 
δηςβρτὶ οὶ οἴῃ ἄτοχον χαί δυο 11], 
ἦξ 4. δ Ὁ . θεκοη. ΧΥΠΙ, 9. -- 
Εν μὲ «πρὸς δὲ Ὑπὸ 
ΠῚ -ο- καὶ ΝῸΓ δοχεῖ ἰβί 
ἜΣ  ὁφ οὗ ἂν τις Ξε ἐάν 
τις ὑπὸ τινος. 
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ἀποδιδόναι, ἄδιχος εἶναι. Οὔχουν, εἴ γε οὕτως ἔχει 8 
τοῦτο, εἰλικρινής τις ἂν εἴη αἀδιχέα ἡ ἀχαριστία; συνω- 
μολόγει. Οὔχουν, ὅσῳ ἄν τις μείζω ἀγαϑὰ παϑὼν μὴ 
ἀποδιδῷ χάριν, τοσούτῳ ἀδικώτερος ἂν εἴη; συνέφη καὶ 
τοῦτο. Τίνας οὖν, ἔφη, ὑττὸ τίνων εὕροιμεν ἂν μείζω 
εὐεργετημένους ἢ τεαῖδας ὑττὸ γονέων; οὃς οἱ γονεῖς ἐχ 
μὲν οὐκ ὄντων ἐποίησαν εἶναι, τοσαῦτα δὲ χαλὰ ἰδεῖν καὶ 
τοσούτων ἀγαϑῶν μετασχεῖν, ὅσα οἱ ϑεοὶ τταρέχουσι τοῖς 
ἀνθρώποις" ἃ δὴ καὶ οὕτως ἡμῖν δοκεῖ τταντὸς ἄξια εἷ- 

γαι, ὥστε 7εάντες τὸ χαταλιχεεῖν αὐτὰ μάλιστα πάντων 
φεύγομεν" χαὶ αἱ πόλεις ἐπὶ τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι 
ζημέαν ϑάνατον “τεπτοιήχασιν, ὡς οὐχ ἂν μείζονος κακοῦ 
φόβῳ τὴν ἀδικίαν παύσαντες. χαὶ μὲν οὐ τῶν γε ἀφρο- 
δισίων ἕνεχα παιδοποιεῖσθαι τοὺς ἀνϑρώπους ὑπτολαμ- 
βάνεις, ἐπεὶ τούτου γε τῶν ἀπολυσόντων μεσταὶ μὲν αἱ 
ὁδοί, μεστὰ δὲ τὰ οἰχήματα" φανεροὶ δ᾽ ἐσμὲν χαὶ σχο- 
πούμενοι, ἐξ ὅιιοίων ἂν γυναιχῶν βέλτιστα ἡμῖν τέχνα 
γένοιτο" αἷς συνελϑόντες τεχνοποιούμεϑα. χαὶ ὃ μέν γε ὃ 
ἀνὴρ τήν τὲ συντεχνοπτοιήσουσαν ἑαυτῷ τρέφει χαὶ τοῖς 

8, οὔκουν, δῖοι αηὰ ΠΔοῆθοΓ: 
πογσιθ ἐβέμν".. 5. τὰ 1], 1, 2, -- 
εἰλιχρινῆς εις, ἀα5 Ιπἀεἢπί τυ 
συ Δα]οκιὶν πἰπζυρείαρσιε ἴῃ ἀοτγ- 
56] θη Υ εἶβα υπὰ ΒεάἀουΐμπρΕ; Ὑἱο Ιαΐ, 
φμϊάαηι μΒεὶ Δα]. --- εἰνας. ὐπὸ 
τίνων, τοὶ ταρθη ἴῃ δἰπϑιῃ 
ϑαιΖ6. 8. Κι. 1, 11, 10. Πεγβοὶθα 
ΒργδΟΠ  Ργϑ οἷν ἴπῃ [Δἱ. γεν]. Οἷο. 
ἀξ οταί. 1, 8, 9, αἰῇβοι 6 δὲ δηῖι- 
2167᾽47)6 φιιοῖ υἱγὶ φμαπία δοϊοηέϊα 

. {ιονηπῖ, --- οὺς οἵ γονεῖς 
"οἷθ, ἀϊθ“. -- ἐκ μὲν οὐχ ὃν- 
των... εἶναι, ᾶἂὺὰ5 ἄδι ΝΙΘΝ (8 
ἴῃ ἀΔ5 θαβεῖη. θὲ ϑίπη ἀθὲ 
Βοϊροπάδηῃ ἰβί: ἄθη ΕἸ ογη νογάδηκθη 
ὙΥΪΓ 4116 Γιεθοηβσά (ον, ἀθγθη Βοβὶίζ 
πδ [Ὧν ἀὰ8 στοϊβις αἸᾶοκ, ἀθγθη 
γοεὶαβὲ ἀυγοῃ ἄθη Τοὰ τηδη [ἂγ ἀϊε 
βτδίδίε Βίγαίε μᾶ]!. --- χαὲ αἱ πὸό- 
λεις «πὰ ἀδιιοι", ὥστε νἱγκί 
πος ἤδοῖ, γῆ ννὶνγ πἰοΐ νοτῖ- 
φίθ θη, πὶ χαί οἷη Βείβρίθὶ οἱἷη- 

[ἅπγθη Ζὰ ἰάββθθὴ ννἱθ 1, 1, 7. 1], 1, ὅ. 
-- ϑάνατο ν οἴπθ ΑγΚοὶ, 8. Ζὰ 
Ι, 2, 02. ζημίαν βίῃ Πΐθν νογὰπ 
(ἀπάρτϑ 1, 2, 62), 406 δ ἢ ΠἰηΐΘΓ 
ϑάνατος 5ιδ 65. οἢπο ΑΤΠΚΕΙ 
ΤΈυΚ. 1, 24, 2. ΠΙ. 44. 95. --- δ΄. 
παύσαντες, γαΐὲ πιδί πιαιϊ, 4μο 
Ραυΐι πιίεπε οδϑοξ, ἐγεϊειγΐαπε 
6067.06}8 88 μ0886. 5.1.1, 4 ζὰ ὡς 
ΝᾺ προσημαίνοντος. Υ ΙΥ,2,6: 
ὡς οὐχ ἂν ἄλλως ἀξιόλογοι γενό- 
μενοι. παύσαντες ποῦ ἀδπὶ 
δίπηθ Κοηβίγαυϊογί, Βθ μι δῖ αἱ πόλεις 
(ΞΞ- οἱ πολῖται), ννἱθ Η, 1,31; οἵ δυΐ 
ϑιάσου, ΠΙ, ὅ, 20: τούτοις διῇ βου- 
λή, ΙΥ͂, 8, 10: ζῶσι «ἁυΐ γένος. 

4. τούτου... τῶν ἀπολυ- 
σόντων (μπροιίτ.). Νερθη ἀδὲ 
δίθ! !ὰης ἀθ8 Αὐ τ Κοὶβ. 5. Ζὰ 1, ὃ, 18, 
ἀπὰ Ψεβθη ἀ68 δίηρ. τούτου (ἀδηκὲ 
τοῦ ἀφροδισιάζειν») Ζὺ 1Π], 4, ὃ. -- 
αἷς τε χαὶ ταύταις. οάδτ: τηϊξ γγε]- 
Οἴθη ννῖγ ἄδηη... 
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μέλλουσιν ἔσεσϑαι παισὶ τιροτταρασχευάζει πάντα, ὅσα 
ἂν οἴηται συνοίσειν αὐτοῖς πρὸς τὸν βίον, χαὶ ταῦτα ὡς 
ἂν δύνηται στλεῖστα" ἡ δὲ γυνὴ ὑποδεξαμένη τὲ φέρει τὸ 
φορτίον τοῦτο, βαρυνομένη τὲ χαὶ κινδυνεύουσα περὶ τοῦ 
βίου χαὶ μεταδιδοῦσα τῆς τροφῆς, ἧ χαὶ αὐτὴ τρέφεται, 
χαὶ σὺν πολλῷ πόνῳ διενεγχοῦσα χαὶ τεκοῦσα τρέφει" τὲ 
χαὶ ἐπιμελεῖται οὔτε προπεπονϑυῖα οὐδὲν ἀγαϑόν, οὔτε 

γιγνῶσχον τὸ βρέφος, ὑφ᾽ ὅτου εὑ πάσχει, οὐδὲ σημαί- 
γειν δυνάμενον, ὅτου δεῖται, ἀλλ᾽ αὐτὴ στοχαζομένη τά τε 
συμφέροντα χαὶ τὰ χεχαρισμένα πειρᾶται ἐχττληροῦν χαὶ 
τρέφει πολὺν χρόνον χαὶ ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ὑπομένουσα 
πονεῖν, οὐχ εἰδυῖα, τίνα τούτων χάριν ἀπολήνψεται. 
οὐχ ἀρχεῖ ϑρέψαι μόνον, ἀλλὰ χαί, ἐπειδὰν δόξωσιν ἵχα- 

γοὶ εἶναι οἱ παῖδες μανϑάνειν τι, ἃ μὲν ἂν αὐτοὶ ἔχωσιν 
οἱ γονεῖς ἀγαϑὰ πρὸς τὸν βίον, διδάσχουσιν, 
οἴωνται ἄλλον ἱχανώτερον εἶναι διδάξαι, ττέμπουσι πρὸς 
τοῦτον δαττανῶντες χαὶ ἐπιμελοῦνται πάντα ποιοῦντες. 
ὅπως οἱ παῖδες αὐτοῖς γένωνται ὡς δυνατὸν βέλτιστοι. 

χερὸς ταῦτα ὃ νεαγνίσχος εἶπτεν᾽ .“1λλά τοι. εἰ χαὶ ττάντα 

ταῦτα τιετοίηχε χαὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς 
ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσϑαι τὴν χαλεπότητα. χαὶ ὃ 
“Σωκράτης, Πότερα δέ, ἔφη, οἴει ϑηρίου ἀγριότη τα δὺ σφο- 
ρωτέραν εἶναι ἢ μητρός; Ἐγὼ μὲν οἶμαι. ἔφη. τῆς μητρός. 

Χ 

χαίι 

ἃ δ᾽ ἂν 

ὅ. ὑποδεξα μέν! τε φέρει. 
ΠῚ ΘΠίβργί οι καὶ σὺν πολλῷ πο- 
γῳ .. τρέφει. ---γιγνῶσχον τὸ 
βρέφος ἈΠ πϑοῆθον δυνάμε- 
γον. Ὦῖθβα Αὐθουβαιῖνο βἰηὰ ἃὉ- 
πδηρὶο νοὴ τρέφει τε καὶ ἐπιμε- 
λεῖται, ἀὰ8 ψψῖθ οἷ ἢ ἰγδηβὶ νον Β6- 
Θ.ΠΠ (τρέφει ἐπιμελουμένη οἄδι 
ἐπιμελῶς) νΟΥ ΒΟ  οθίο. Δ εροθη ἀδ8 
ἄστοι οὗτε .. οὔτε τὰϊΐ ἄθιι Ραῖ- 
{ἰχὶρ ἰῃ) Νοι). νουθυπάθηθη Ρϑτί. 
ἴῃ ρου. ν 8]. 1], 1, 8 ἀπά ἀϊδ δηΐ- 
ΒΡΓθοθηάθῃ Βεἰϑρίος θεὶ Κα, ὅθ, 
14, 2. -- οὐδὲ σημαίν εὖ» 

ν᾽ , 
οὐδέ τα αὸ πὸ φμίάοηι. --- ἀλλ᾽ 

3 Ἁ - 

αὐτὴ .. πειρᾶται, νοῃ ἀλλά 
8ἃη υυὑἱντὰ ἀΐϊοὸ Κοῃβίλακίϊοη. {τοῖϑυ, 

τἀπὶ εἰσί ἀυτγοῖι ΗἨδαΐαηρ ἀδγ Ῥὰτ- 
εἰζίρίθα. θη ΚΊ8Γ Ζὰ γογάδπ, 

6. ϑρέψαι μόνον, 56! [ΘΠ Γὲ 
ΒΘ] αηρ. 8. Ζὰ 1, 4, 18. --- πέμι- 
πουσι, πϑιμεῖι τοὺς παῖδας. 
πάντα, 41168 ΠΝ ΕΤ ΗΝ υὶθ 
Π, 9,. 6. ᾿Υ̓́, 2, 

τ. ἀλλά τοι τι οπίρευθνο (υϊΐ 
Ὁ ν 1} 6), δὲν ΠΡ. τ πεπὸοἑηκ ε. 
Τ)ὰ5. ΒΌ᾽] 6 Κι ογρᾶηχι βῖ0}). 88. ἀδπὶ 
Ζυ ΒΔ. ΠΠ ΘΒ Δ᾽ νοι ΒΟ 051. -- πό- 
τερα δέ. Νἥεβρεῃ δέ 8. δὰ 1, ὃ, 18. 
--- ἢ μητρός, οἂδτ ἀϊὸ οἰ πὲ 
Μαυΐϊίοτι. ἰμδηῖρτ. θοῦ, ἀδγ ἀδθεὶ 
ΠῸΓ ἃῃ βοῖὶῃ ὃ Μυιίει ἀδηκιί, δηῖ- 
νγοτίοί πὶ ἀθπὶ ΑΕ Κοὶ: τῆς μητρὸς. 
ἕὴξ ᾿ἱ ἐγὼ μέν. δ. ἵν 1ς Δι 
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- , γ ᾿ 5. ᾽Ὰ ν - , ͵ 

τῆς γε τοιαύτης. Ἤδη πώποτε οὖν ἢ δαχοῦσα χαχόν τί 
, δ) η ’ " ᾿ γῆ ο ἡ τ ἶπ 

σοι ἔδωχεν ἡ λαχτίσασα. οἷα ὑττὸ ϑηρίων ἤδη τολλοὶ 
3 ΓΎ ᾿ ΄ » Ἵ͵ .«“ 2 ͵ " - 

ἔπαϑον; .41λλά, νὴ Δία, ἔφη, λέγει ἃ οὐχ ἂν τις ἐπὶ τῷ 
7 Ἀ , 2 - ; ᾿ , , βίῳ τιαντὶ βούλοιτο ἀχοῦσαι. Σὺ δὲ πόσα, ἔφη ὃ Σω- 

χράτης, οἴει ταύτῃ [δυσάνεχτα] χαὶ τῇ φωνῇ χαὶ τοῖς 
ἔργοις ἐχ παιδίου δυσχολαίνων χαὶ ἡμέρας χαὶ νυχτὸς 

, ἘῈ ΄ Ν Ὶ - , 3 - 2 

τιράγματα παρασχεῖν, πόσα δὲ λυτεῆσαι χάμνων; Αλλ 

οὐδετιώττοτε αὐτήν, ἔφη, οὔτ᾽ εἶστα οὔτ᾽ ἐποίησα οὐδέν, 
ἐφ᾽ ᾧ σχύνϑη. Τί δ᾽; οἴει, ἔφη. χαλετώτερον εἶναί 
σοι ἀχούειν ὧν αὕτη λέγει, ἢ τοῖς ὑποχριταῖς, ὅταν ἐν 
ταῖς τραγῳδίαις ἀλλήλους τὰ ἔσχατα λέγωσιν; ᾿᾽41λλ᾽, οἷ- 
μαι, ἐπιειδὴ οὐκ οἴονται τῶν λεγόντων οὔτε τὸν ἐλέγχοντα 
ἐλέγχειν, ἵνα ζημιώσῃ, οὔτε τὸν ἀπειλοῦντα ἀ:τειλεῖν, ἵνα 

χαχόν τι ποιήσῃ, ῥᾳδίως φέρουσι. Σὺ δ᾽ εὐ εἰδώς, ὅτι 
ἃ λέγει σοι ἡ μήτηρ, οὐ μόνον οὐδὲν χαχὸν νοοῦσα λέγει, 
ἀλλὰ χαὶ βουλομένη σοι ἀγαϑὰ εἶναι, ὅσα οὐδενὶ ἄλλῳ, 
χαλεταίνεις; ἢ νομίζεις χαχόνουν τὴν μητέρα σοι εἶναι; 
Οὐ δῆτα, ἔφη, τοῦτό γε οὐχ οἶμαι. χαὶ ὃ Σωχράτης: 
Οὐχοῦν, ἔφη, σὺ ταύτην, εὔνουν τέ σοι οὖσαν χαὶ ἐπι- 
μελομένην, ὡς μάλιστα δύναται. κάμνοντος, ὅτεως ὑγιά- 
γῃς τὲ χαὶ ὅττως τῶν ἐπιτηδείων μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσῃ. 
χαὶ πιρὸς τούτοις :τολλὰ τοῖς ϑεοῖς εὐχομένην ἀγαϑὰ ὑττὲρ 
σοῦ καὶ εὐχὰς ἀποδιδοῦσαν, χαλε:τὴν εἶναι φῆς; ἐγὼ μὲν 

8. ἐπὶ... παντί, χὰ οἀδτΥ ζημιώσῃ »“ἄπὶ γ 66 Ζὰ {πὰ “. 
[ἅτϑ8 βᾶη2Ζ6 δε θοθη. (δ ε]!. ἀΐε 
ἀθυΐξο!ε Ἀράἀοννεπάμηρ, . θ6 1161} 65). 
Κγτορ. ΠῚ, 1, 48: ἐπὶ πόσῳ ἂν ἐϑέ- 
λοις τὴν γυναῖχά σου ἀκοῦσαι 
ὅτι σκευοφορεῖς; ϑοηϑί Δυοῖν ἀντὶ 
παντὸς τοῦ βίου, ν»ἶε Πεπιοβίῃ. 
ἀδ. οοΥὺ. Ὁ. 299, 19. --- Πὰ5 βοηϑβὶ 
αἴοιν! νου Κοπηπηθηὰθ δυσάνεχτα 
βοινϑῖης τὴϊὶ Βοζίθμαηρ δυΐ ἀνασχέ- 
σϑαι οἰπρ βοιοθθη. θΔ8 Ὀ]οἴβο πόσα 
πράγματα ἰδὲ ραβϑβθηάθγ ἤρθη πᾶ- 
ρασχεῖν. --- εἰπα, 56]ίοπο ΕοτΓΠι, 
ἈΛΠΞΟΙ ογϑί βοὶϊ 800. 

9. τῶν λεγόντων οὔτε 
τὸν, «ἀαΐβ γοη ἄδηθῃ, ἀϊδ βοϊ οἷθ5 
τοάθηῃ, ψυϑάθν ἀθὺ, νους, --- 

Χρηορῆοη, Μοπιογϑθὶ θη. 8. Αὐῇ, 

εὖ εἰδώς κἷ5 διε βθγαμῃρς γοῃ ὦ 
γογῃουσθῃθπάθη οὐχ οἴονται ῃ- 
Ζαξθῆθη. 

τ0. οὐκοῦν, αἢ ἀ ΠῸΠ,; παηά 
ἄσο!ι. -- ὅπως .. ὑγιάνῃς .. 
ἔσῃ. Κοηϊαηκεῖν απὰ Βαϊατγ. πο θθη- 
οἰηδηΐθι, ννῖθ δύο 1], 4, 2 ὈΙΒΠΘΓΙ 
πϊς Ὁ ΡΝ ὑγυγάθ. θῖ6 Ετμα]- 
(απ ἀον Οδϑβυπάϊιοϊς ἀθ8. Κιηάθβ 
Καππ πᾶ ϊοῖ ἀΐϊο ϑοῦρο ἀδγ Μαζογ 
ὙΘηἶ 6. 5᾽ Ομ δ. υΖί θη 415 ἀδίς ᾿ἢ πὴ 
ἀϊδ Βεάδε[ηἶ586 θοῇ οάϊσιί νυ ογάθη, 
-- εὐχομένην, εὐἐΠεπεηά, 
ἜΡθηβ0 Κοπϑίγ, 1Π, 14. 8. ευ- 
χὰς ἀποδιδοῦσαν, υοΐα 
γοααοηπέξοπι, νον δοϊυ θη ΐοπι. 

8 
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οἶμαι, εἰ τοιαύτην μὲ δύνασαι φέρειν μητέρα, τἀγαϑά σε 
οὐ δύνασϑαι φέρειν. εἰττὲ δέ μοι. ἔφη, σπτότερον ἄλλον 
τινὰ οἴει δεῖν θεραπεύειν; ἢ παρεσχεύασαι μηδενὶ ἂν- 
ϑρώτεων “τειρᾶσϑαι ἀρέσχειν, μηδὲ πείϑεσϑαι μήτε στρα- 

τηγῷ μήτε ἄλλῳ ἄρχοντι; Ναὶ μὰ 41 ἔγωγε, ἔφη. Οὐχ- 
οὖν, ἔφη ὃ Σωχράτης. χαὶ τῷ γείτονι βούλει σὺ ἀρέσχειν, 
ἵνα σοι χαὶ τεῦρ ἐναύῃ, ὅταν τούτου δέῃ, χαὶ ἀγαϑοῦ τέ 
σοι γίγνηται συλλήπτωρ καί, ἂν τι σφαλλόμενος τύχῃς, 
εὐνοϊχῶς ἐγγύϑεν βοηϑῇ σοι; Ἔχωγε, ἔφη. Τί δέ; συνο- 
δοιττόρον ἢ σύμπλουν, ἢ εἴ τῷ ἄλλῳ ἐντυγχάνοις. οὐδὲν 
ἄν σοι διαφέροι φίλον ἢ ἐχϑρὸν γενέσθαι, ἢ καὶ τῆς 
παρὰ τούτων εὐνοίας οἴει δεῖν ἐτπειμελεῖσϑαι; Ἔγωγε, 
ἔφη. Εἶτα τούτων μὲν ἐπιμελεῖσθαι :ταρεσχεύασαι. τὴν 
δὲ μητέρα τὴν πάντων μάλιστά σὲ φιλοῦσαν οὐχ οἴει 
δεῖν ϑεραπεύειν; οὐχ οἶσϑ᾽, ὅτι χαὶ ἡ σπτόλις ἄλλης μὲν 

ἀχαριστίας οὐδεμιᾶς ἐτπειμελεῖται οὐδὲ δικάζει, ἀλλὰ πε- 
ριορᾷ τοὺς εὖ πεπονϑότας χάριν οὐχ ἀποδιδόντας, ἐὰν 

δέ τις γονέας μὴ ϑερατιεύη, τούτῳ δίχην τὲ ἐπιτέϑησι 
χαὶ ἀποδοχιμάζουσα οὐχ ἐᾷ ἄρχειν τοῦτον, ὡς οὔτε ἂν 
τὰ ἱερὰ εὐσεβῶς, ϑυόμενα ὑττὲρ τῆς πόλεως, τούτου ϑύ- 

οντος, οὔτε ἄλλο χαλῶς χαὶ δικαίως οὐδὲν ἂν τούτου 

σεράξαντος; χαὶ νὴ -]ία ἐάν τις τῶν γονέων τελευτησάν- 

Γὰμνῖ, 80. ἀυγίίθ δὺ ηἰομΐ αἷς Βοά- 
ΠΟΙ πὶ ϑϑηδίὶ υπὰ ἴῃ ἀδγ οἰ Κενοῖ- 
βιὰ ηρ Δ {ἰτοίθῃ, 18 ηἰοιί οἷη- 

11. πείϑεσϑαι, ἀθπᾶηρὶε νοη 
παρεσχεύασαι. 

12. οὐδὲν ἂν σοι διαφέ- 
ρθοι τϊλίηθ ἔμπα ἐγιΐθ7) 6556. ρμιέας 
(ϑ νυ ον). 

18. εἶτα Μίδα 1, 2, 26, υηὰ ννδβθῃ 
μὲν δέ ποῦ ἀπά αἰδοῖ ἀδγδυΐ 
8. Ζὰ 1, 4, 11. -- ἄλλης μέν. 
Π6πὶ ΠΝ δηίσοσοη ἐὰν δέ τις. --- 
ἄρχειν, Ατοποη βεΐη. Εἴη 80- 
Ἰοηίβοιθβ ἀοβοίζ ᾿νοβιϊπιπιίθ. ὙΓῸῚ 
βίοἢ ὑπὶ ἀἶο Ατοϊοπν ὕἅγάθ θΘνν Θυθ6, 
ΡΟ ἄθῃ 90} }16 (ἐν ταῖς δοχιμα- 
σίαις) [δβιβ βίη νγθράθῃ, ΟὉ δ. τὸν 
πατέρα τύπτει, ἢ τὴν μητέρα, 
ἢ μὴ παρέχει οἴχησιν. ΝΥ δΡ ἀθι- 
δ᾽ οἰοιιθη. θοβομυ!ἀϊρὶ νναγάθ, σόρθη 
ἄδη ννυτὰς ἀϊο γραφὴ χαχώσεως 
γονέων δηθοβίο!!. Δαγὰδ ον ἀδθοι- 

τηδὶ δῖ ἀθπὶ αν κί πὰ δὴ δά θιθὴ 
Πα εδὴ Ογίθη κ᾽ οἷν 5 δη ἰββϑῃ, 
Τῆι οἱ ἀϊοδς, ἄδηῃ ἰγαῖ ἴθ ἀό- 
[ἀηρηϊδείγαίο. --- ὡς. ϑύοντος 
οἰ πράξαντος. εὐσεβῶς ἴϑι υἷϊ 
ϑύοντος 2 νογθιπάθη, νὰ γοηὰ 

ϑυόμενα .. πόλεως (ἴὰν Ὠοιυϊδοι θη 
ΒοϊαιῖνβαίΖ) αλϊΐ ἀν οὶ Χὶ εἰσι ννυὶδ- 
ἄδγμο!ι Πηάοηάδῃ Ν᾽ ικο τ καρ δ 
τὰ ἱερά, ἀδ5 ΟὈ͵οκΚιὶ σὰ ϑύοντος, τὰ 
Ὀοζίθιθη ἰβί. Πιδβοῖθο νογβοιγᾷηκίδ 
ΝΥ οΥὔἰβι θη ἀπο ἢ ἴῃ ἀδηὶ χζυνοϊ θη 
ϑαίζο τἷἱΐ οὔτε, ὸ ἀαΐς νοὶάο Ἰοὺ 
βίον θη βρυθοῖθη. ἴδῃ θϑδο δ δυο} 
ἀϊο ποιάν κβν ! !ο Δ Ἰδἀου πο  αῃ 8; 
ΠῚ τούτῳ, τοῦτον, τουτου. 

. ἘΞ ῚῈ 
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των τοὺς τάφους μὴ χοσμῇ, χαὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλεις 

ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοχιμασίαις. σὺ οὖν, ὠὦ παῖ, ἂν 
σωφρονῇς, τοὺς μὲν ϑεοὺς παραιτήσῃ συγγνώμονάς σοι 
εἶναι, εἴ τι “παρημέληκας τῆς μητρός, μή σε χαὶ οὗτοι 
γομίσαντες ἀχάριστον εἶναι οὐχ ἐθελήσωσιν εὖ στοιεῖν. 
τοὺς δὲ ἀνϑρώπους φυλάξη, μή σε αἰσϑόμενοι τῶν γονέων 
ἀμελοῦντα πάντες ἀτιμάσωσιν, εἶτα ἐν ἐρημίᾳ φίλων 
ἀναφανῇς. εἰ γάρ σε ὑπολάβοιεν περὸς τοὺς γονεῖς ἀχά- 
ριίστον εἶναι, οὐδεὶς ἂν νομίσειεν εὖ σὲ ποιήσας χάριν 
ἀπολήψεσϑαι. 

Χαιρεφῶντα δέ τοτὲ χαὶ Χαιρεχράτην, ἀδελφὼ μὲν 
ὄντε ἀλλήλοιν, ἑαυτῷ δὲ γνωρίμω, αἰσϑόμενος διαφερο- 
μένω, ἰδὼν τὸν Χαιρεχράτην, Εἰτπτέ μοι, ἔφη, ὦ Χαιρέ- 
χρατὲς, οὐ δήτεου χαὶ σὺ εἶ τῶν τοιούτων ἀνϑρώτπτων, οἱ 
χρησιμώτερον νομίζουσι χρήματα ᾿' ἀδελφούς; χαὶ ταῦτα 

τῶν μὲν ἀφρόνων ὄντων, τοῦ δὲ φρονίμου, χαὶ τῶν μὲν 

14. παραιτήσῃ, ἱιηρογαιν- ννὕγάθπ ἀδηῃ τη] νϑγοϊπίθη Κα [θη 
Β08Π68. Ευϊυγαπ), 16 ὨΔΟΙΠΕΓ φυ- 
λάξῃ, ΠΙ, 6,8: ἀποχρύψῃ,. - Πὰ5 
ΡΑΓΑΙ ΑΚ ΒΟ μή ἴπι νοὶ ]βιἃπαϊ ρθη 
ΑΒ ββαίζα θεοὶ Χϑπορίοη 8η 12 
5.6 ]16η οἵ. ΔΝ ρον 11. τῦ. --- εἶτα, 
πη ἀὰ ἀδηπ... εἶτα, ἀὰ5 ὉΠ ΠῸ 
καί κεια[ίρον. ἀϊα ΒοΙσοιιησ, οἷη- 
[γι βίϑῃί βρϑηβο ᾿Υ͂, 5, 38. Ρ]δι. 
ΑΡοΪ. Ρ. 25 6.: χαὲὶ αὐτοὶ πολλά- 
κις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιζχει- 
οὔσιν ἄλλους ἐξετάζειν. πεν 
μι φίλων, οἴπε ὧν. Ἐβδηβο 
ΕΝ ΑΠΔΡ, Υ, 8, 19: ἐν εὐδίᾳ 
γὰρ δρῶ ὑμᾶς, Κγτορ. ΠῚ, 8, 67, 
πὰ χαταλαμβάνειν Βεμιο51}. ἀε 
600, Ρ. 298. 211: καταλαμ ΈΡοραν 
τοὺς μὲν ὑμετέρους φίλους ἐν 
φόβῳ. τοὺς δὲ πρό δια ϑρασεῖς. 

ἴηπα}1: φυνεὶ Βεάθυ ἰθθθη ἴῃ 
Ὀπίηδάρη. Πα 7ὔπρσογθη νοὴ Ὀοϊάθη 
δ πὶ ὅτ. οἴπθη Βιυιᾶθιν χὰ Ρ6- 
βἰἴζθη βοὶ πιϑῖν ννϑγὶ αἷ5 αο]ὰ πὰ 
αυϊ; ἰ᾿ πὶ 415. ἀθπὶ ᾿ὔπσθγθη βίθῃα 
65. ΟΣ] δὴ, ἄθη Βιυάθν. ἀυγοῦ Ζι- 
γοϊκοπηπιθηάο ΕΥθυ ΠΟ κοῖς. Ζὰ 
σον πη. ΠΊθβου ννογάθ βἴο ἢ πἰομὶ 
ὈΘβομϑιηθη ἰϑββθὴ ὑγΟ] ]6η, ὑπὰ [6 

νγκθη, ψνογδαΐ οἷα 18 αἱ8β Βγῆδοι 
γο ἀθν Ναίων δυραν θβθη βοίθη. 

"Σ Χαιρεφῶντα, γοη [ΓΏΠΘΡ 
Τυροηὰ εἰποῦ ἀδθγ ἰγθυθβίθη ἀπῃᾷη- 
Β56 0 ὑπὰ Εγουπάθ ἀθ5 ϑοκγαίθβ, 850 
ἀαΐβ. Αὐἰβίορῃ. ΝᾺΡ, ν. 103 ἴῃ συὸὺ 
ΔΙ]ΊΘὴ 85 Θεποββθη ἀεββθ!θεη. ες 
νὰ πηΐ: τοὺς ὠχριῶντας. τοὺς 
ἀνυποδήτους λέγεις, ὧν ὃ καχο- 
δαίμων Σωκράτης καὶ Χαιρεφῶν. 
ΔυΘ ΥΓᾺΓ ΘΓ 65, ἀδγ ἀΐδ Ργιεμὶα 
[γᾶρίθ, ΟΡ 68 οἰποὴ Βᾶρο, ἀθι νγθῖβοῦ 
νγἂγ6 815 Β0Κγ. Ρ]αί. ΑΡο]. ρ. 21. Α. 
Βεἰπ Βριάον Ομδογοκγαίθα βίαπα ἀθπὶ 
ΒΟοΚι. ἴῃ βοίποπι Ρτγοζοίς, νυϑὶ ἤθη 
ΟΠ Δογθρ θη πἰομΐ πη ἢν θυ] 6, ΖῸΓ 
δεῖῖε (8, Ρ]αί, ΑΡο]. Ρ. 21, 4.) - 
οὐ δήπου, ἐρτμο ΤᾺ ἶγο- 
Ὠἶβοῖ, νῖς ᾿Υ͂, 2, 11. -- χρησι- 
μώτερον, ἴὰἂτν εἰν 8 ΝὰϊΖ- 
ΕἸ ΘΆΘΥ68. 8. Κρ. 43, 4, 11. 
χρήματα, Δ ΌΒΙ ΟΠ ἢ, εἰσιν εἶν 
χτηματα (8). 1], 4. 1), γγεβθη ἀθ5 
ΑἸοΙομ Κιδηρ9 ἀπά ἀέν ΒΘ Π Θ᾽ Π5ΔΙΏΘἢ 
ΑἸ Βιδιηπημηρ᾽ πηϊξ χρησίμ. (Ράτοηο- 
Πη8 516). γε]. Ι,4,5. --χαὶταῦτα 
τῶν μὲν. . ὄντων, ΚΝ δ τεαπὰ 

8Ὲ 
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βοηϑείας δεομένων, τοῦ δὲ βοηϑεῖν δυναμένου. χαὶ πρὸς 
τούτοις τῶν μὲν τελειόνων ὑτιαρχόντων, τοῦ δὲ ἑνός. ϑαυ- 
μαστὸν δὲ χαὶ τοῦτο, εἴ τις τοὺς μὲν ἀδελφοὺς ζημίαν 
ἡγεῖται. ὅτι οὐ καὶ τὰ τῶν ἀδελφῶν χέχτηται, τοὺς δὲ 
χολίτας οὐχ ἡγεῖται ζημίαν. 
ἔχει, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα μὲν δύνανται λογίζεσϑαι, ὅτι χρεῖττον 

σὺν πολλοῖς οἰχοῦντα ἀσφαλῶς ταἀρχοῦντα ἔχειν, ἢ μόνον 
διαιτώμενον τὰ τῶν πστολιτῶν ἐττιχινδύνως στάντα χεχτῆ- 

σ΄“ 3 κ᾿ Ν -" » 

ὁτι οὐ καὶ τὰ τῶν πολιτῶν 

2 Ν " “-“ 2 - Χ 5} ΨΧῚ - 3 - κι 

σϑαι, ἐπὶ δὲ τῶν ἀδελφῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἀγνοοῦσι. χαὶ 
οἰχέτας μὲν οἱ δυνάμενοι ὠνοῦνται. ἵνα συνεργοὺς ἔχωσι. 

κ , - ς - ΄ - 2 2 

χαὶ φίλους χτῶνται, ὡς βοηϑῶν δεόμενοι, τῶν ὃ αδελ- 
- -" “ ὴῚ - ἢ ΄ 

φῶν ἀμελοῦσιν, ὥσττερ ἐχ πολιτῶν μὲν γιγνομένους φί- 
2 η -" 2 ΄ ν . 

λους, ἐξ ἀδελφῶν δὲ οὐ γιγνομένους. χαὶ μὴν πρὸς φι- 
“ χ -" »Ά -" - ᾿ 

λίαν μέγα μὲν ὑπάρχει τὸ ἕχκ τῶν αὐτῶν φῦναι, μέγα δὲ 
τὸ ὁμοῦ τραφῆναι, ἐπεὶ χαὶ τοῖς ϑηρίοις στιόϑος τις ἐγ- 

γίγνεται τῶν συντρόφων" ττρὸς δὲ τούτοις χαὶ οἱ ἄλλοι 
" ἘΞ ΎΡῬΑ -η κι Ρ ͵ 

ἀνϑρωτίοι τιμῶσέ τε μᾶλλον τοὺς συναδέλφους ὄντας 
» ᾽ “Ὰ τ ν ξ 

τῶν αναδέλφων καὶ ἧττον τούτοις ἐπιτίϑενται. χαὶ ὁ 
΄ , 5 3 2 , 3 , 

Χαιρεχράτης εἶστεν᾽ 41λλ εἰ μέν, ὦ Σώχρατες, μὴ μέγα 
3 ᾿’ ν 5} - 

εἴη τὸ διάφορον, ἴσως ἂν δέοι φέρειν τὸν αδελφὸν καὶ 
Ἁ -»Ἢ , ’ [4 κ 

μὴ μιχρῶν ἕνεχα φεύγειν" ὥσπερ χαὶ σὺ 
΄ ν ἢ , ΡΒ} Σ κως 

λέγεις, ἀδελφός ὧν οἷον δεῖ 
᾽ 

2 ν Υ̓͂ 

ἀγαϑὸν γαρ. 
ς , ᾿ 

ὁτοότε μέντοι πταντὸς ἐν- 

βοιᾷιχί τηδῃ. δθον ἃἷ8 Βυάθ. Ζὰ 
θοβιίσθη. {0ἃ τηᾶποῦθ 56 Θὴ ΒΟΘῸΓ 

ποσὶ ἀδᾶζι ᾿6η6... βίη ἃ. Μὶϊ 
χαὶ ταῦτα δὲ φρονίμου 56: 80- 
Κυαίοβ. Ὀογοὶίς. δυΐ ἀθ8. Ποῦ. 8ρ6- 
2161165 Ὑυ  Πἷἶβ. οἵη, ν ἃμγοηα νοὺ- 
πο’, Ψγ͵Ὸ ἀδν ἀδάδηϊκο ΠΟΟἢ 416 6- 
ποίη σοι] θη υνᾶγ, ἀδελφούς οἰδηα. 
-- ξβοηϑείας, πϑι Ποῖ ἀδν Αὐ- 
δον ἀπά Βονδοθαηρ, ἀὰ5 ὙΊΘΝ, 
Ῥῇδησοη ἃ. ἀοΓο]. ἀπο ἀθν Ῥῆδρο, 

2. ἐνταῦϑα, Πἰδν, ἃ. ᾿. ἴῃ 
ἀϊοβοπι λ}16. γαὶ. Π], 4, 1ὐῈΞ δύ- 
γανται απά ἀγνοοῦσι Βοἤθη 
Δ ἀὰ5 ΚΟ  ]οΚίϊνο τὰς νυὶς 1, 2, 82. 
- χρεῖττον, πᾶ]. ἐστί. --- ἐπὶ 
τῶν ἀδελφῶν (θεῖ) Κι. 68, 
40, ὅ. 

ἢν 7Ζυ- 3. πο ΝΣ 
Βα Πἂπρ ἰβί: απὰ Ουί 

ὠνοῦνται. 
αοιὰ 

ἴῃ ἰἤγοη Βιμάθγη. οἴπθη ϑεϊδάθῃ, 
ὙΥ6 1} ἀυγοῖ οἷο ἱπηθη ἀϊο ΕΥ ΞΟ αἵ 
δῃ (ο]ὰ ἀπά αὐΐ νουκἄνχί κοῖς Τὴ ἃ 
ἄσοον Καυΐδρη ἀἷδ, σοῖο Θεὰ 
α. αατ Βα οη (οἱ δυνάμενοι), 5Κ|ἃ- 
γθῆ ὃ. 5. Ψ. -- ὥσπερ .. γι- 
γνομένους, ϑογδᾶς 84]5 ΟΡ. 
18} 

4. χαὶ μήν. 8. τὰ], θ, 8. Ηΐοῦ 
ἀνγάοκί ὁ5. σαρΊοῖοῖ οἷπο διοὶ σουα 
805 ΠΆΘΟΙ ἄδπὶ: καί πὶ νου υρ δ η- 
ἄρῃ ὃ. -- τοὺς συναδέλφους, 
ὙΡΕ, ψ ο]ὸ ὁ Βιὰ ον πᾶ ῦ δ η. 

ὃ. τὸ διάφορον »ὕνβδομο ἀδξ 
Ζινι ϑίοϑ". --- ὅπότε .. ἐνδέοι, 
ν Θη ἢ ἰὴ πὶ ον ἀἄδτδη (ἀδίξ. δὺ 
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δέοι χαὶ πτἂν τὸ ἐναντιώτατον εἴη, τί ἂν τις ἐπειχειροίη 
τοῖς ἀδυνάτοις; χαὶ ὃ Σωχράτης ἔφη" Πότερα δέ, ὦ 
Χαιρέχρατες, οὐδενὶ ἀρέσαι δύναται Χαιρεφῶν, ὥσττερ 
οὐδὲ σοί, ἢ ἔστιν οἷς καὶ πάνυ ἀρέσκει; “]ιὰ τοῦτο γάρ 
τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀξιόν ἐστιν ἐμοὶ μισεῖν αὐτόν, 
ὅτι ἄλλοις μὲν ἀρέσχειν δύναται, ἐμοὶ δέ, ὅπου ἂν σπιαρῇ, 
πανταχοῦ χαὶ ἔργῳ χαὶ λόγῳ ζημία μᾶλλον ὴ ὠφέλειά 
ἐστιν. Ἶ,1ρ᾽ οὖν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ὥσπερ ἵππος τῷ 
ἀνεχειστήμονε μέν, ἐγχειροῦντε δὲ χρῆσθαι ζημία ἐστίν, 
οὕτω χαὶ ἀδελφός, ὅταν τις αὐτῷ μὴ ἐπιστάμενος ἐγ- 

χειρῇ χρῆσϑαι, ζημία ἐστίν; Πῶς δ᾽ ἂν ἐγώ, ἔφη ὃ 
Χαιρεχράτης, ἀνετιστήμων εἴην ἀδελφῷ χρῆσϑαι, ἐπει- 
στάμενός γε χαὶ εὺ λέγειν τὸν εὖ λέγοντα χαὶ εὑ ττοιεῖν 
τὸν εὖ ποιοῦντα; τὸν μέντοι καὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ σειρώ- 
μενον ἐμὲ ἀνιᾶν οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ εὖ λέγειν οὔτ᾽ εὑ 
ποιεῖν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πειράσομαι. χαὶ ὃ Σωχράτης ἔφη" 
Θαυμαστά γε λέγεις, ὦ Χαιρέχρατες, εἰ χύνα μέν, εἴ σοι 
ἣν ἐπὶ προβάτοις ἐπιτήδειος ὧν χαὶ τοὺς μὲν ποιμένας 
ἠσπάζετο, σοὶ δὲ προσιόντι ἐχαλέζταινεν, ἀμελήσας ἂν τοῦ 
ὀργίζεσθαι ἐτεειρῶ εὖ σπτοιήσας πραῦνειν αὐτόν, τὸν δὲ 
ἀδελφὸν φὴς μὲν μέγα ἀγαϑὸν εἶναι, ὄντα σπιρὸς σὲ οἷον 

ἰδέ, υνἷθ δΓ δοίη 50}}) ηἰ ἐμ ἐ νν ὁ - 
Πρ ΕΡ 8]88}}6 5 {6} 1. ἀενόμη- 
Ποῖ τοῦ παντός. 5 γΡ. ΙΥ͂, 85, 
Ηϊρράγοῃ. Υ͂Ἱ!, 1. -- τὸ ἐναντιώ- 
τατον. 5, 2α , ἽΝ: 

θ. πότερᾳ δέ. εβθι δέ 8. Ζὰ 
Ι, 8, 18. -- ὥσπερ οὐδέ. Ῥα8 
Ζὰ " 1.0 ἅρεον χαί ἀδϑβαρίθ 61} ἱπὶ 
περαίνει, 88.2 0} νοὴ οὐδέ. --- 
ἔστιν οἷς, δον 01. 5. 3.10.,60. 
-- καὶ πάνυ, υοἱ πια αοἴηιθ, --- 
διὰ τοῦτο γάρ τοῦ... ἐστιν 
ἐμοί, ἀδϑα! ΠΡ 6 ἴθ ἢ ἃ 
Ὶ νοΟΙ! θη ἄταηῃ ἀ. Νἥοροη 
γάρ͵ ἴῃ ἄδν Δηθννονι 8. Ζὰ Ϊ, 4, 9. 
-- ἄλλοις μέν. ὕμνει μέν 5. Ζὰ 
Ι,4, 11. ΓΤ ΥΝῚ 5. Ζὺ ὃ 8. 

ἧς δῆσϑαι βεμοτι ὯΠ ἀδγ ο- 
βίθη 5616. δ} ζὰ ἀνεπιστήμονι, 
ννῖθ ἂη ἀδὺ ζυγοϊίθη Διο ἢ Ζὶ ἐπι: 

στάμενος. 
8. λόγῳ. . ἔργῳ, ἀἷε βενν ὅδη- 

ἸΙ μα Θιθ! ἀὴρ (8. 15. 11. 1Υ̓ς δ. 11), 
ΠΟΥ ΔῈ Οἢ Θπβριθομ θη ἀθν δ 6] ηρ; 
νοη εὖ λέγειν .. εὖ ποιεῖν. ΑΠΑΘΙΒ 
δ θ, ψὸ ἔργῳ ἀλ5. Δ Ἰο εἰ ρ 6 Γο. 

9, πραύνειν αὐτόν. ΝΥοβεη 
ἄἀδς. ἀδν πο ον ψ Θρθἢ τ 
βε[ὕρίοη αὐτόν νΕ]. πᾶν. ἸΙ, 4, 
ἐγὼ μὲν οὐὖν βασιλέα. . οὐχ οἶδα, 
ὁ τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι. Κυτορ. 
Ι, 8,15: πειράσομαι τῷ πάππῳ 
ἔτ χράτιστος ὧν ἀρρεὺς συμμα- 
χεῖν αὐτῷ. -- φῇς μέν. ὕει 
Θῃβρυῖομ οὐχ ἔοικ Πὰ ἰδὲ 
δέ πδοῖ! ἐπίστασϑαι Βεϑεῖχί, νν6}} 
ἀϊοβοβ ἄθπὶ Ηδυρίβαισο οὐχ ἐπι- 
χειρεῖς μηχανᾶσϑαι απ ογρσοογά- 
ποία ϑα 29} 16 νογασβθοιι, Ζι φὴς 
μέν νϑγα]. 1, 4, 117; ἄν Ρεὶ ἀμε- 
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δεῖ, ἐπίστασϑαι δὲ ὁμολογῶν χαὶ εὖ ποιεῖν χαὶ εὖ λέγειν 
οὐχ ἐπιχειρεῖς μηχανᾶσϑαι, 

χαὶ ὃ Χαιρεχράτης, “έδοιχα, ἔφη. ὦ 
ὅττως σοι ὡς βέλτιστος ἢ) 

Σώχρατες, μὴ οὐκ 
Χ ΄, ΄ «“ - -» 

ἔχω ἐγὼ τοσαύτην σοφίαν. ὠστε Χαιρεφῶντα ποιῆσαι 
Χ 2 ν . - σιρὸς ἐμὲ οἷον δεῖ. 

τ ΄ 7 Α ν 5 2 2 3 ͵ 

Σωχράτης, οὐδὲ χαινὸν δεῖ ἐπ’ αὑτόν, 
Ὡς ᾿ 3 ΄ ΡῚῚ 

οἷς δὲ χαὶ σὺ ἐπίστασαι αὑτὸς οἴομαι ἂν μηχανᾶσϑαι" 
᾽ ΟΥ̓ ς ,ὔ Ἁ ἢ -" - ΄, 

αὑτὸν ἁλόντα ττερὶ πολλοῦ ποιεῖσϑαί σε. 

ΞΟ ΟἹ δ ὩΣ ΄ ΄ , 

Καὶ μὴν οὐδέν γε ποιχίλον, ἔφη ὃ 
“τ 2 ᾿ - 

ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 

2 ΒΡ) 

Οὐχ ἂν φϑά- 
γοις, ἔφη. λέγων. εἴ τι ἤσϑησαί μὲ φίλερον ἐπιστάμε- 
γον, ὃ ἐγὼ εἰδὼς λέληϑα ἐμαυτόν. 
εἴ τινα τῶν γνωρίμων βούλοιο χατεργάσασϑαι. 

“1ἐγε δή μοι, ἔφη, 
ξς ΄ 

διεότε 
͵ ΜΕ Ἢ ΤῊ τὰ Ξ ὅξτε “ 

ϑύοι, χαλεῖν σε ἐττὶ δεῖπνον, τέ ἂν ποιοίης ; 4]1λον οτι 
΄, δ) » 

χαταρχοιμι ἂν τοῦυ 

δὲ βούλοιο τῶν φίλων τινὰ ττροτρέψασϑαι. 
δημοίης, ἐπιμελεῖσϑαι τῶν σῶν, 

2 , ΄ ΄ δι: δὰ Ε - 

αὐτὸς. οτὲ ϑύοιμι, χαλεῖν ξχεῖνον. Εἰ 
ς ΄ ) 

οτεότε ἅπο- 
ἌΜΜΟΝ ’ Ξ' 

τί ἂν ποιοίης; “1ὴλον 

ὅτι τιρότερος ἂν ἐγχειροίην ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐχείνου, 

ὅτιότε ἀποδημοίη. 
χεσϑαι σεαυτόν, 

χτοιοίης ; 
’ ς Υ η 3 ’ - 

ἂν, ὅποτε ἔλϑοι “1ϑήναζε" 
- , ᾿] [ΦἹ 

σχυροϑυμεῖσϑαι διατιράττειν μοι ἕφ ἃ 
ὦ Ἶ νι ͵ τ ΕΟ ἢ δ 

χαὶ τοῦτο δέοι ἂν πρότερον αὐτὸν ἐχείνῳ ττοιξῖν. 

λήσας πομοτί σὰ ἐπειρῶ, ἀἃ εἰ σὰ 
Απίδηρ ἀθ8 ϑαίΐζοβ -- ὅτι ἰβί; 8. 
ΤΟ Ὶ 13. 

ιῦ. σοφίαν. 8. Δηπι. Ἐἕ Ζὰ 19 
ἀδν Εἰπ]διαηρ΄. --- χαὲ μήν, νὶδ 
ξ 4, -- Οἷς, δὲ τῷ τούτοις δέ, ἃ, 
ψΟΙοῖο5. τούτοις ἴηι ἁλόντα τὰ 
γογθι πάθῃ ἰβί. --- αὐτὸς ποϊιονί 
Ζιὰ σύ. -- ἁλόντα, νῖο νῖν ἅπη- 
11οῖν 58:6}: γοη οἰ νγὰβ δ θ᾿ ὁ ΠΟΙ ΠΊΘἢ 
βϑίῃ. γε]. ἕλοις ΔΎ Σ }: 

11. οὐκ ἂν φϑάνοις .. λέ- 
γῶν, οἰβϑηι τοι: κἀὰ ἀδνοβι ἀἷδ- 
508 πἰομι: σὰ {τ} βαρθη" ἃ. ἱ. ,ἀὰ 
Καπηβί 68. ποθ 50.611 ΘΘΠ6᾽ 58- 
ϑοη“ ἃ. ᾿. 580 ϑᾶρσε πἷἰτ ἀο εἷὶ 
σ᾽] οἴ ἢ. Ερϑηβο ΠΙ. 11, 1. Κυ, 86, 
ὃ, 06. -- χατεργάσασϑαι, 
(8. ὃ 10) ἀδὶπ Ὀτϊηροι, ἀδ[8 

Εἰ δὲ βούλοιο ξένον ποιῆσαι ὑττοδέ- 
ς ΄ 2 2 } ΡῚ ΄ 

οποτεὲ ἔλθοις εἰς τὴν ξἐχξεένου, 
- «“ - ΄ ς Υ̓ ’ 

“]12ῆλον οτι χαὶ τοῦτον πρότερος υττοδεχοίμεην 
Ν , ὴ ΄ ) " 

χαὶ εἴ γε βουλοίμην αὐτὸν 

Ἄγ 
τὶ ὧν 

"5 οΟ 

δῆλον ὅτι 
, 2 

ΠῺαντ 

ὅτ. ΨΈΡ9]. Ηετοά. ΥἹ], 6. ἃ. χρό- 
γνῳ δὲ χατεργάσατο (ὑπιεθαπεβει, 
δ ηπ 68} χαὶ ἀνέπεισε Ξέρξεα 

[4ὲ 

ὥστε ποιέειν ταῦτα; ἀδϑ ΘΕ ΤΗΣ Βιϊὰ 
ννῖο ἴῃ ἁλόντα υἀπὰ ἕλοις (ὃ 10 
υηὰ 16). --- ὁπότε ϑύοι. ὃ. 1], 
ἱ, 18. -- ἐπὶ δεῖπνον, ξὰὺ 
ἄδα ἢδοῖ νοὶ θγδονίθα Ορίον 8586- 
δ ἢ] δ δοϊιηδαβε, Ζὰ νυν δἰ οἰνδ αὶ 
πδὴ Εγοαπὰδ ππὰ δ ουννδηάϊο οἷῃ- 
φυϊδάδηῃ ρῥῇοοίο, Ἠδτγοδηη, ατίθοϊι. 
Απΐ. 11, 28, 24. γ ει. 9. ἃ] 

18. βούλοιο ξένον ποιῆ- 
σαιὺ ποδέχεσϑαι γΘΡΞΟγϑη κί 
ον β(ο! Πα πρ; νυνὶ 1, ι. -- εἰς 
τὴν ἐχείνου, ΔΆΑΤΑΝ πόλιν. 
- ἐχεί νῳ. ἀδί. ὁομλ πηι. ννὶ Κυτορ. 
ὙΠ 3. Δ1Εὲ ἢν ταῦ τά (οι ποιήσῃς. 
δοηβί ποιεῖν τινὰ τι. 

[ 4, 

ἤχοιμει. 
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ἄρα σύ γε τὰ ἐν ἀνϑρώποις φίλτρα ἐπιστάμενος γάλαι 
ἀπεξχρύσιτου" ἢ θκνεῖς, ἔφη, ἄρξαι, μὴ αἰσχρὸς φανῆς, 
ἐὰν πρότερος τὸν ἀδελφὸν εὖ “πτοιῆς; καὶ μὴν πλείστου 
γε δοχεῖ ἀνὴρ ἐπαίνου ἄξιος εἶναι, ὃς ἂν φϑάνῃ τοὺς 
μὲν πολεμίους χαχῶς στοιῶν, τοὺς δὲ φίλους εὐεργετῶν" 
εἰ μὲν οὖν ἐδόχει μοι Χαιρεφῶν ἡγεμονικώτερος εἶναι 
σοῦ πρὸς τὴν φιλίαν ταύτην. ἐχεῖνον αν ἐτεειρώμην πιεί- 
ϑειν τερότερον ἐγχειρεῖν τῷ σὲ φίλον :τοιεῖσϑαι" νῦν δέ 
μοι σὺ δοχεῖς ἡγούμενος μᾶλλον ἂν ἐξεργάσασϑαι τοῦτο. 
χαὶ ὃ Χαιρεχράτης εἶχιεν᾽ ᾿Ἄτοπτα λέγεις, ὦ Σώχρατες, 
χαὶ οὐδαμῶς τιρὸς σοῦ, ὅς γε χελεύεις ἐμὲ νεώτερον ὄντα 
χαϑηγεῖσθαι" καίτοι τούτου γε παρὰ πᾶσιν ἀνϑρώποις 

τἀναντία νομίζεται, τὸν τιρεσβύτερον ἡγεῖσϑαι παντὸς χαὶ 
λόγου καὶ ἔργου. Πῶς; ἔφη ὁ Σωχράτης" οὐ 
ὁδοῦ ππαραχωρῆσαι τὸν νεώτερον ττρεσβυτέρῳ συντυγχά- 
γοντι ττανταχοῦ νομίζεται χαὶ χαϑήμενον ὑτταναστῆναι 

χαὶ χοίτῃ μαλαχῇ τιμῆσαι χαὶ λόγων ὑτιεῖξαι; ὠγαϑέ 
μὴ ὄχνει, ἔφη, ἀλλ᾽ ἐγχείρει τὸν ἄνδρα χατατεραὕύνειν. 
χαὶ ττάνυ ταχύ σοι ὑπαχούσεται" οὐχ δρᾷς, ὡς φιλότιμός 

Ἃ " 

γαρ χαὶ 

14. ἐν ἀνθρώποις. 8. τὰ ΠῚ, 
θ, 2. -- ἀπεχρύπτου, ἀυ νοτ- 
ὌΝ γυΣὶο 11, 6, 29. ΠΠ], 
6, 8. - ἢ ὀκνεῖς. ΝΥΊε ἀδ5 Ἰαἰείπ. 
αῃ, ΜῸ ἵπι γον βογρο!θηάθη α[ἢν- 
πιϊδγοπάθῃ ϑαίζο οἶπὸ ἔναρε ἱπηρ}1- 
οἷα δἰ μα! ίθη ἰβί. --- Ζὰ μὴ .. 
φανῇς νετβ]. 11, 2, 14. -- χαὶ 
μήν, γὶο ἃ 4. -- ᾿᾽'χαιρεφῶν. 

νἱγὰ Ρ]αι. ΑΡ0]. Ρ. 21, Δ. 418 
σφοδρὸς ἐφ᾽ δ᾽ τι δρμήσειε 856- 
ΒΟ] ἀονί. --- ἡγεμονικωτερος,; 
Βοβοι κίον νογαηζυροῆδη 
οὐδ θη Απίδπρ Ζὰ πιο} 6ῃ. 
Κυρορ. 1, 2, 258: ἡγεμονικοὶ τς 
πρὸς τὰ πονηρά. - Απάθγο πρὸς 
τὴν Ἰρθαιν ταύτην (αα τὰ γι Θγζμη, 
χιοά πρὸς τὸ φϑάνειν εὐεργετοῦν 
αρίτέηι ὁ5). ἴον ΒΘρΠ, ἡγεῖσϑαι 
Ἰδ[8{ ον ἀρὲν πὶΐ πρὸς τὴν φύσιν 
ποῖ! σὰΐ νουθιπάθη, -- νῦν δέ, 
ΠῸΠΝ ἃ 6 1᾽ (νου ἃ] 65. ϑἰοῇ 50). 
Κι, ὅ4, 10, 2. Τὼ [,ἰ, νυυἱνὰ πιο 

Π80}} ᾿Ιγγθάϊθη ΒεάϊπριηρΞβίζθη 58 Π2 
ΘΡΘη80 σοργδιοιί, --- τοῦτο Β6} 
ἄδιη Θίππο πϑοὴ δυΐ τὴν φιλίαν 
ταύτην: ἀδ5 σαΐς Κ᾽ Θγ πο πηθη, οὐ δι 
ἀϊε Υεὐβομπαηρ,. 

18. πρὸς σοῦ, ῃϑ] Ϊοἢ) ὄντα 
(Εἰ, 2 Τῶν 4,» 10); ἀν Αησ6Ι65- 
Β6η 68. -- νομίζεται. γε]. ζὰ 
νομίζων 1, 1, 1. -- τὸν πρε- 
σβύτερο » ἡγεῖσϑαι Ερδχθβεβὸ 
Ζὰ τἀναντία νομίζεται, ἴ'ὰ Πδαί- 
Β0ΠΘη 4180 τηϊΐν δι 1 ἢ“ οἰ ηΖυ]οἰ ἔθη. 

10. οὐ γάρ, 1691. 9.) «Δ» 
χοίτῃ μαλαχῇ τιμῆσαι. γεὶ. 
ἤσηι. "1. (Χ, 611. 0589. --- ἔφη «ἴα 
ΘΓ [οτί“, --- τὸν ἄνδρα, ἢ86]:- 
ἀγυοκι οἴνου 815 αὐτόν. -- ἐγ χεί- 
ρει... καὶ... ὑπαχούσεται, 
γογβυοῖα .. υηάτοὸῦ νἱτὰ. 
ψὶο ΠῚ, 6, 171. Υ]. 1Π,͵ 18,2. ΑΥΟΝ 
πὶ Πα βοὴ θοάϊοηΐ τηδη βἰ οἷν ἀϊδ- 
86. Ν'͵ δπάπαηρ 80 }} δἴηθηι [πηρογαίϊν, 
ἄθγ οἴπθη Κοπάϊχί οπαἰβαίζ υϑγιγι , 

16 
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ἐστι χαὶ ἐλευϑέριος; τὰ μὲν γὰρ πονηρὰ ἀνϑρώπια οὐχ 

ἂν ἄλλως μᾶλλον ἕλοις, ἢ εἰ δοίης τι, τοὺς δὲ καλοὺς 
χἀγαϑοὺς ἀνθρώπους προσφιλῶς χρώμενος μάλιστ᾽ ἂν 

χατεργάσαιο. χαὶ ὃ Χαιρεχράτης εἶχεεν᾽ Ἐὰν οὖν, ἐμοῦ 
ταῦτα ποιοῦντος, ἐχεῖνος μηδὲν βελτίων γίγνηται; Τί γὰρ 
ἄλλο, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἢ χινδὺυν ̓ εὔσεις ἐχειδεῖξαι σὺ μὲν 
χρηστός τε χαὶ φιλάδελφος εἶναι, ἐχεῖνος δὲ φαῦλός τὲ 
χαὶ οὐχ ἄξιος εὐεργεσίας; ἀλλ᾽ οὐδὲν οἶμαι τούτων ἔσε- 
σϑαι" νομίζω γὰρ αὐτόν, ἐπειδὰν αἴσϑηταί σὲ περοχα- 

λούμενον ἑαυτὸν εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦτον. πάγυ φιλονειχή- 
σειν. ὅπως περιγένηταί σου χαὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ εὖ “πτοιῶν. 
γῦν μὲν γὰρ οὕτως, ἔφη, διάκεισϑον, ὥσπερ εἰ τὼ χεῖρε, 
ἃς ὃ ϑεὸς ἐπὶ τῷ συλλαμβάνειν ἀλλήλοιν ἐπτοίησεν, ἀφες- 

μένω τούτου τράποιντο πρὸς τὸ διακωλύειν ἀλλήλω, ἢ 
εἰ τὼ πόδε ϑείᾳ μοίρᾳ πεποιημένω πρὸς τὸ συνεργεῖν 
ἀλλήλοιν ἀμελήσαντε τούτου ἐμποδίζοιεν ἀλλήλω. οὐχ 
ἂν πολλὴ ἀμαϑία εἴη χαὶ χαχοδαιμονία τοῖς ἐπ᾿ ὠφελείᾳ 
χεξητοιημένοις ἐπὶ βλάβη χρῆσϑαι; χαὶ μὴν ἀδελφώ γξ, 
ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ὃ ϑεὸς ἐποίησεν ἐπὶ μείζονι ὠφελείᾳ 

Ἰλλήλοιν ἢ χεῖρέ τε χαὶ αλλήλοιν ἢ χεῖρε τὲ χαι γόδε χαὶ ὀφϑαλμὼ χαὶ τάλλα, 
[4 ) ες ) 

ὁσα ἀδελφὰ ἔφυσεν ανϑρώποις. χεῖρες μὲν γάρ, εἰ δέοι 
) . Μ . ἘΞ ᾿ “ Ἐν ) »ν 

αὐτὰς τὰ πλέον ὀργυιᾶς διέχοντα ἅμα σπποιῆσαι, οὐχ ἂν 
’ ΄, ) 2 δ). 2 ᾿ ΠΣ 

δύναιντο, στόδες δὲ οὐδ᾽ ἂν ἐπὶ τὰ ὀργυιὰν διέχοντα ἔλ- 

-- τὰ μὲν γάρ. θ85 γάρ ἰϑὲ Ζὰ 18. τὼ χεῖρε, ἅς. Νερδὴ ἀδγ 
οὐ ΚΙ άγθη ἀυγο ἢ οἴη θη Δι βο οἰ ΒΒΘ 6 ἢ ἀρ] οἰ οπθη ὨῸΠΙΘΙΪ 8. Ζὰ 1, 2, 14, 
δαίζ ννὶθ: ἴθ ϑᾶ56 ἀἷγ ἀὰ5 (πηι 1 οἢ 
ἀαί5. οἵ φιλότιμός ἔστι χαὶ ἐλευ- 
ΤῊΝ ἄδπη νυ βιθηὰ (μέν, 5. Ζὰ 

4,11) ἄὰ ἀΐδα ΞΟ] δομίθη Ν. ἃ. 5. νν. 
ΠΥ ΉΗΝ γε. τὺ δ 10. ---κατερ- 
γάσαιο, ἀἷν σοηοῖὶρί πιδοῆθη, 56 - 
ν᾿ π ἢ 6. 

11. εἰ γὰρ ἀλλο.. ἢ κινδυ- 
νεύσεις. δ... Ζὺὰ 11. 1, 17. χιγνδὺυ- 
γνεύσεις, τιϊί ΒΟΠΟΓΖΠΔ ΤΟΙ Ἰνοηΐθ: 
ἀοῖπο ἀδίαμν. Ὀοβίοί ἀδπηῃ ἀδιΐῃ, 
ἀαΐβ ἀὰ... δ εσοη ἀμον ον το 
ναι τοῖς "ἃ ]ήπη. 5. Κι. ὅδ᾽. 7, 8. 
Ε. 594. --- Ζυ ἐχεῖνος δέ εἰἥληες 
χινδυνεύσει ἐπιδεῖξαι. 

-- ἐπὲ τῷ, νἷε ἃ 19: ἐπ΄ ὠφε- 
λείᾳ. 8. τὰ Ἰ, 8. 11. --- τὼ... ἀ Ἀ- 
λήλω. ΝΥεροη ἀδν ζυνδὶ ϑβο] δολί- 
᾿ϊομθη Εογπηθη 8. Κτὶ ὅ8, 1. ὃ, 

19θ. οὐχ ἂν... εἴη. 80 δ[ϊεν 
Ὀδὶ ἸΘθμ [θυ Ἐοϊβογαῃρ, νῸ ἀδγ 
Ορίαιϊν τἷϊ ἄν οἷο θοβομοιἀδηθ 
Βομδυρίαηρ δυκάτοκί, οὔπθ οὐν: 
{Π}1..1.. Κγτορ..1, ἃ. 188. Πνς 
48. ἸΥ̓́, 4. ὅ. ΥἹΙ, 5, 25. Πδ]]δη. 
ΠῚ, 2, 26; 8,2. - χαὲ μήν, ΝΕ 
Ι, 4, 12. ὀργυεάν. Εἰγαν, 
δίαρῃ. ὀργυιὰ σημαίνει τὴν ἔχτα- 
σιν τῶν χειρῶν σὺν τῷ πλάτει 

τοῦ στήϑους" παρὰ τὸ ὀρέγειν 
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ϑοιεν ἅμα, ὀφϑαλμοὶ δέ, οἱ δοχοῦντες ἐπεὶ τελεῖστον ἐξι- 

χνεῖσϑαι οὐδ᾽ ἂν τῶν ἔτι ἐγγυτέρω ὄντων τὰ ἔμτεροσϑεν 
αμα χαὶ τὰ ὄπισϑεν ἰδεῖν δύναιντο" ἀδελφὼ δέ. φίλω 
ὄντε, καὶ “τολὺ διεστῶτε πράττετον ἅμα καὶ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ 
ἀλλήλοιν. 

Ἤχουσα δέ ποτὲ αὐτοῦ χαὶ περὶ φίλων διαλεγομένου, 
ἐξ ὧν ἔμοιγε ἐδόκει μάλιστ᾽ ἄν τις ὠφελεῖσϑαι τιρὸς φί- 

λων χτῆσίν τε χαὶ χρείαν. τοῦτο μὲν γὰρ δὴ στολλῶν ἔφη 
ἀχούειν, ὡς πάντων χτημάτων χράτιστον εἴη φίλος σα- 

φὴς καὶ ἀγαϑός, ἐπιμελομένους δὲ “ταντὸς μᾶλλον δρᾶν 

ἔφη τοὺς πολλοὺς ἢ φίλων χτήσεως. χαὶ γὰρ οἰχίας χαὶ 

ἀγροὺς χαὶ ἀνδράποδα χαὶ βοσκήματα χαὶ σχεύη χτω- 
μένους τὲ ἐπιμελῶς δρᾶν ἔφη καὶ τὰ ὄντα σώζειν :τειρω- 

μένους, φίλον δέ, ὃ μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναί φασιν, δρᾶν 
ἔχη τοὺς ᾽τολλοὺς οὔτε ὅσως χτήσωνται φροντίζοντας, 

οὔτε ὅτεως οἱ ὄντες αὐτοῖς σώζωνται. ἀλλὰ χαὶ χαμνόν- 

των φίλων τε χαὶ οἰχετῶν ὁρᾶν τινας ἔφη τοῖς μὲν οἰἶχέ- 
ταις χαὶ ἰατροὺς εἰσάγοντας χαὶ ταλλα τὰ πρὸς ὑγίειαν 
ἐπιμελῶς τταρασχευάζοντας, τῶν δὲ φίλων ὀλιγωροῦντας, 
ἀποϑανόντων τε ἀμφοτέρων ἐπὶ μὲν τοῖς οἰχέταις ἀχϑο- 
μένους τε χαὶ ζημίαν ἡγουμένους, ἐπὶ δὲ τοῖς φίλοις οὐδὲν 

χαὶ ἐχτείνειν τὰ γυῖα ὅ ἐστι τὰς 
χεῖρας. --- καὶ .. διεστῶτε, 
ἃ 0 Οἢ 6 ηη 5ἷ6. ἐξειτοπηι β[ πα, 

πράττετον ἅμα καί, 
ὙἱΓΚΘη ΖΔ ΠῚ ΠΠΘ ἢ Ὁἢ ἃ ΖΦ νν 8. 

4, ΤΠ}: 80. 860} δ ἢ} ἀΐδ 
Ἐτγοαηἀβομας νὴ 4|16η ρΘριΐ βοὴ 
υνἱτά, 50 βίγορϑθη ἀοοῖ ἀΐθ πιο βίθη 
γι ἢν δ. ἢ Ἰοάθπιλ ἃπάθγθη Βο- 
5126 85 ὩδΔ0ἢ δἰ 6) νναῆγθη Βγθαη- 
ἄθ, νυ ῃγοηᾶ ἀοεῖ Κοὶη ἀπάρας αυΐ 
50. ψνῖ6 ἀΐδβοσγ, ἴῃ 8||6ὴ [ρθη ἀ68 
Πθθηβ. σὰ ποι ίθη ὑπ Ζὰ δε ΓΘ ἢ 
σοοϊρσηδί ἰβί, 

1. τοῦτο. . δή, λοο.. οογέο. 
-- παντὸς μᾶλλον, ἃ} δἰ 65 
Δ ἢ ἀε γε 6 ὮΓ, Ψο ΙΥ͂, 8, 4: 
πάντα μᾶλλον. ἢ6}}. Υ, Ἢ 1: 
πάντων μᾶλλον. 

ὡ, Οἷς. ἀθ δ. ΧΥ͂, δ8 ; φιεΐα αἰεξοηι 

δέμἑἐλι5, πιάτα, πιη7ην μ ἐπε)" 1πειεηι 
σορίϊξ, ἐαοιαξίδειδ, ορίϑις μο5- 
δἰχεῖς, οοἔθ)"α μα)" 76, ᾿α 6 μᾳ7"αγιξι7" 
Ῥοομηία, δος ἤαπεμίος, υδεΐοπι 
ΘΕ γαῖα υαδα μγοίίοδα; αἀπιΐοος 
γιο7γι Ρᾳ7).4)»6, ορέϊπιατγε δὲ ρμίοῃθ»- 
γγπατη υἱέαο, πὲ ἐξα ἄΐοαηι, δ ρ- 

μοι ἰθοεϊοηι"-- φίλον δέ. δ. Βαβ 
ΒεΙδεϊν απὶ ἰπ ἀθηθ5 ἀθ5. ΡῬεγβάϊ]καίς 
ν 16 ἴπὶ [ἃ θ᾽ Πἰβοῃ θη: απεΐομηα, φεοα 

ὁ ογιτη 6586 αἰϊοιιγιέ, --- αὐτοῖς 
πομῦτι Ζὺ οἱ ὄντες (φίλοι, ἀ88 516} 
5 φίλον ογαϑηχι) νυῖθ Ζὰ σώζων- 
ται. Υ6]). τὰ Η6]]. 1], 4, 28. 

ὃ. ἀλλὰ καί φιῖν οἰΐαπι. 
καμνόντων φίλων τε καὶ 
οἰκετῶν, «Ὀδὶ ἀεγ Εγκγαηκυηρ' 
γθη Ἐτευπάθη. ΒΟ ΟΝ αἷς ΚΙ αν θη“, 
ἢ η6 ἀδίς ἀδ)δϑὶ δὴ ΟἹ δ ῃΖοὶ εἰς κεὶΐ 
2 ἀθηκθη ἰβί. 
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οἰομένους ἐλαττοῦσϑαι, χαὶ τῶν μὲν ἄλλων χτημάτων 

οὐδὲν ἐῶντας ἀϑεράττευτον οὐδ᾽ ἀνεπιίσχεπτον, τῶν δὲ 
φίλων ἐπιμελείας δεομένων ἀμελοῦντας. ἔτι δὲ σιρὸς 
τούτοις ὁρᾶν ἔφη τοὺς “τολλοὺς τῶν μὲν ἄλλων χτημάτων, 
χαὶ ττάνυ πεολλῶν αὐτοῖς ὄντων, τὸ σπλῆϑος εἰδότας, τῶν 

δὲ φίλων, ὀλίγων ὄντων, οὐ μόνον τὸ τειλῆϑος ἀγνοοῦντας, 
ἀλλὰ χαὶ τοῖς πυνθανομένοις τοῦτο χαταλέγειν ἐγχειρή- 
σαντας, οὺς ἐν τοῖς φίλοις ἔϑεσαν, παλιν τούτους ἀνα- 
τίϑεσθαι" τοσοῦτον αὐτοὺς τῶν φίλων φροντίζειν. χαί- 

τοι τιρὸς τοῖον χτῆμα τῶν ἄλλων παραβαλλόμενος φίλος 
ἀγαϑὸς οὐκ ἂν πολλῷ χρείττων φανείη; ποῖος γὰρ ἵπ- 
στος ἢ ττοῖον ζεῦγος οὕτω χρήσιμον, ὥσπερ ὃ χρηστὸς 

φίλος; ποῖον δὲ ἀνδράτεοδον οὕτως εὔνουν χαὶ σεαραμό- 
γιμον; ἢ ποῖον ἄλλο χτῆμα οὕτω πιάγχρηστον; ὃ γὰρ 
ἀγαϑὸς φίλος ἑαυτὸν τάττει πιρὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον τῷ 

φίλῳ καὶ τῆς τῶν ἰδίων χατασχευῆς χαὶ 
συράξεων, ἄν τέ τινα εὖ ποιῆσαι δέῃ. 
ἄν τέ τις φόβος ταράττῃ, συμβοηϑεῖ τὰ μὲν συναναλίσχων, 

.-»ὔ» 

τὰ δὲ συμπτράττων. χαὶ τὰ μὲν συμπτείϑων, τὰ δὲ βιαζό- 

τῶν χοινῶν 

χαί. συνετεισχύει. 

μενος, χαὶ δὺ μὲν τιράττοντας τιλεῖστα εὐφραίνων. σφαλ- 

λοιιένους δὲ τελεῖστα ἐττανορϑῶν. ἃ δὲ αἵ τε χεῖρες ἑχάστῳ 
ὑπηρετοῦσι χαὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ πιροορῶσι καὶ τὰ ὦτα τιρο- 
αχούουσι χαὶ οἵ πόδες διανύτουσι. τούτων φίλος εὐεργε- 

ὅ. χρήσιμον... χρηστός. 
γι]. :ὰ 1, ὃ, 1. 

θ. ξαν τὸν τάττει. γε]. Αξε8. 

4. χαὶ πολλῶν ὄντων Κοη- 
οϑδῖν Δ [Ζιυ! ῦξθη, ἀεββ᾽ οἰ οι θη ὀλί- 
γων ὄντων. -- τὸ πλῆϑος εἰ- 
δότας. γα!. Οἷς. ἀδ πηι. ΧΥ͂Ι], 62 Π 20: ὡς γὰρ ᾿ . χρημάτων Ἔ : 
ηιεο)"οἢ αἰτι7" ̓ ἰϑοίρτο) φιοα ἀμβηΣ τὸ ἑώρα τὴν πόλιν δεομένην. . ἐπὶ 
ἦγ γ»οῦμ5 Πογηΐγος αἰ ογἐΐονοΣ τὸ πορίζειν ταῦτα ἑαυτὸν ἔτα- 
θ550η: θαρ»'α5 δὲ οὐδὲ φιοί φμΐδηιο ξε. -- π ροὸς πᾶν τὸ ἐλλεῖπον 
μαὺθ»δὲ «ἰἶο6))6 μ0586, ανιῖοος σοῦ . . χαὶ τῆς, ἀΡΕΓ ΑΙ Ὸ 68 
λα ο)"} γιογι μ0556 αἰἴθθ}6. --- πά- [ἷἋ61{ὺ{Φ ΒΟΥ ΟΝ] ἴῃ ἀον... δογί- 
λιν... ἀνατίϑεσϑαι, ἀδν Ἰη- 
Πηϊεῖν βίαι ἀ65 Ῥανίϊχὶρβ, ἀδ8. πηδι 
πδοῖν ὁρᾶν δυννατίοί, Ὑγ 61} παν ΠΟΙ] 
ἀϊθὸ Αρῃδηρίρκοῖι νοὰ ἔφη νοι- 
Βο νοι (ΝΥ οἰ βοη θου ἢ). 8, πὸ} Ζὰ 
Ι,2,44, --,ἱἱιοσούτον,5ον δηΐρ. 
Ερὶριιομ πὶ, ἀδιιοῦ ἀὰ5. Αβγῃηάοίοῃ 
ΘΖ ἀπ} {{Ἀ}Π}ΠΠ ; γο]. σὰ 1, 1, 

[τὲ : υδὲ ἐγι γοὶ αἀοηιοδίϊοαο ἀρρα- 
γαΐξιε υοἱ γι ρει οὶς πιο οὐϊὶς. 
χαὶ τῶν χοινῶν πράξεων, 
ὈυΔΟΙγ ΤΟ Βο᾽ὶ βίαι χαὲ τὴς τῶν 

χοινῶν πρᾷξ ξεῶν χατασχευῆς. 
τ. τὰ ὦτα προαχούουσι. 

6 ΒΊαν 8] ἀδβ δ ουθὶ θδὶ δα ςγ δ ἢὶ 
δ) κι παννδὰ πἶον ἀἶὸ νοῦϑιϑ- 



ἈΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤᾺ [Π, 4. ὃ 128 

τῶν οὐδενὸς λείτιεται" πολλάχις ἃ πρὸ αὑτοῦ τις οὐχ 
ἐξειργάσατο ἢ οὐχ εἶδεν ἢ οὐχ ἤχουσεν ἢ οὐ διήνυσε, 
ταῦτα ὃ φίλος τιρὸ τοῦ φίλου ἐξήρχεσεν. ἀλλ᾽ ὅμως ἔνιοι 
δένδρα μὲν σπιειρῶώνται ϑεραττεύειν τοῦ χαρττοῦ ἕγεχενγ, 
τοῦ δὲ παμφορωτάτου χτήματος, ὃ χαλεῖται φίλος, ἀργῶς 
χαὶ ἀνειμένως οἱ πλεῖστοι ἐσειμέλονται. 

Ἤχουσα δέ ποτὲ χαὶ ἄλλον αὐτοῦ λόγον, ὃς ἐδόχει Ἷ 
μοι τιροτρέπειν τὸν ἀχούοντα ἐξετάζειν ΑΘΗΣΌΝΝ ὁπόσου 
τοῖς φίλοις ἄξιος εἴη. ἰδὼν γάρ τινα τῶν ξυνόντων ἀμε- 
λοῦντα φίλου χεενίᾳ πιεξομένου, ἤρετο ᾿Δντισϑένη ἐναν- 
τίον τοῦ ἜΑ αὐτοῦ χαὶ ἄλλων ττολλῶγ᾽ ΚΩ͂ ̓ ἔφη, 2 

ὦ ᾿Αὐτίσϑενες, εἰσί τινὲς ἀξίαι φίλων, ὥσπερ οἰχετῶν; 
τῶν γὰρ οἰχετῶν ὃ μέν που δυοῖν μναῖν ἄξιός ἐστιν, ὃ 
δὲ οὐδ᾽ ἡμιμναίου, ὃ δὲ πέντε μνῶν, ὃ δὲ χαὶ δέχα" Νι- 
χίας δὲ ὃ Νικηράτου λέγεται ἐπιστάτην εἰς τἀργύρεια 
σιρίασϑαι ταλάντου" σχοϊτοῦμαι δὴ τοῦτο, ἔφη, εἰ ἄρα, 
ὡὥσττερ τῶν οἰχετῶν, οἵτω χαὶ τῶν φίλων εἰσὶν ἀξίαι. 

Ναὶ μὰ 4, ἔφη ὃ ᾿ΑΙντισϑένης" ἐγὼ γοῦν βουλοίμην ἂν 8 

τὸν μέν τινα φίλον μοι εἶναι μᾶλλον ἢ δύο μνᾶς, τὸν δ᾽ 
οὐδ᾽ ἂν ἡμιμναίου πιροτιμησαίμην, τὸν δὲ χαὶ πιρὸ δέχα 

Τούς ἀΐε κγπίβοιο δου! στηάοίο, 
νγΘ] οι ἀϊθ πδοιβίο Τυρεπὰ ἴῃ ἀϊο 
Ὁπαρῃδηρὶοκοὶς νοῃ 4116 ἃπίβ θυ ἢ 
Βροάε[ηἰββθὴ βοίχίθο, ἢίοθθο ΟΠ 

σοιϊιοπάθη ΡΊ αν ἀπά ἀδν Γοἰσοὰθ 
Βουνογθογαΐεπ. 85. ἀάρεθθη Ζὰ ΤΥ, 
8, 12. -- τούτων... οὐδενός, 
ἴῃ Κεοίπεπι ἀΐοθβοι ᾿ίδπβίδ 
Ιεθ ἀδν ΕγΘ απ ἃ τὶ ΐ 56 1 6 Τὴ 
Βεϊβίαπάο ζυτῦοκ. λείπεται 
τὴϊΐ ἀθπὶ Ραγιϊχὶρ νἷθ 1], 0. ὃ 
τοἰν νρρερφαι -- πολλάκις ἅ. 
ἐξήρκεσεν Αβυπάοί, ΘΧΡΙ ἰοδί. δ, 
Κι. 59, 1, ὅ. --πρὸ τοῦ φί- 
λου, ἠᾷπ!. ἐξεργαζόμενος, ἐδών, 
ἀκουσας, διανύσας. --- μὲν... δέ 
ν 6], 4, 11. 

δ. ᾿πιιᾶιι: ΕΒ σίρε Ἐγοαπάθ νοῃ 
56} νοιυβοι ίθάθποη Νοείς. δίαῃ 
νυν ἀθη Εγοαηὰ πἰοῃί 50. μᾷυῆς 
ῬΓοίβροθθη, γῆ ἀἴθβον βίοι θ6- 
Βίγοθίθ, υνἱγκιῖο οἷθ ννογίν οι !οῦ 
Ἐγδθαηὰ χὰ βοίη. 

1. Ἀντισϑένη, δὺ5 Δίμοη, ἀδν 
πἶθ νομ ϑὅοκι. δῖ δηὶ (5. ΠῚ, 11, 
1τ. ϑγρ. ὙΠ], 4) πὰ πδοῖν ἀθββθὴ 

ἄδ8. Ασουβαί να αΐ χρη, ΠῸΓ 8ι15- 
ΒΔ πΙβανείθεις. 505. [8 ἱπηΠγ6 Ἀγν- 
τισϑένην, Σωχράτην υ. ἃ. -- αὐ- 
ποῦ, δα δὼ 

2. δυοῖν. 8. ζὰ Ι, 8, 18. Ζννεὶ 
Μιηδῃ τῆ 151,2 Μαγκ, 1 Ταὶοηί -- 
θὺ Μίπθη --΄ θ000 Ὠιδοῆπηθη. --- 
Νικίας, Ὀοϊκαπηΐ ἀσγο ἀθῃ πδοῖὶ 
μπῇ θοηδηπίθη Ἐτιθάθῃ, Ὀθβαίβ ἴῃ 
ἄθῃ δ] Ρουθ γα ννκοη νοὰ [1 δυτίοῃ 
θτοῖβο Βρομ ἄπηου, ον ᾿Ϊ6] 1 6Γ 
(ποῖ Χ θη. ἀθ νϑοίϊρ. ΙΥ,. 14) 1000 
Αὐοῖίον Ὀοβοιῃδ[ρσι. --- σχοποῦ- 
μαι δή, φιίαθΡὸ ἐβτξι", ἀθ Βδάθη 
ἀον Βοάδ ΟΝ νυνὶ 1, 
2, 24. - αοἰ ἄρα, οὐ εἰν ἃ. ΕΡεῃ- 
580 ἄρα πδοῆ πόσου ἃἘ 4. 

ὃ. προτιμησαΐμην, Μεάϊυμ: 



οι 
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μνῶν ἑλοίμην ἄν, τὸν δὲ πρὸ πάντων χρημάτων, χαὶ πό- 
γων πριαίμην ἂν φίλον μοι εἶναι. Οὐχοῦν. ἔφη ὃ Σω- 
χράτης, εἴ γε ταῦτα τοιαῦτά ἐστι, καλῶς ἂν ἔχοι ἐξετάζειν 
τινὰ ἑαυτόν, "τόσου ἄρα τυγχάνει τοῖς φίλοις ἄξιος ὧν, 
χαὶ “τειρᾶσϑαι ὡς τιλείστου ἄξιος εἶναι, ἵνα ἧττον αὐτὸν 
οἱ φίλοι πιροδιδῶσιν. ἐγὼ γάρ τοι, ἔφη, :τολλάχις ἀχούω 
τοῦ μέν, ὅτι τεροὔδωχεν αὐτὸν φίλος ἀνήρ, τοῦ δέ, ὅτι 
μνᾶν ἀνϑ᾽ ἑαυτοῦ μᾶλλον εἵλετο ἀνήρ, ὃν ᾧετο φέλον 
εἶναι. ὥσττερ. ὅταν τις 
οἰκέτην σπογηρὸν πωλῇ, χαὶ ἀποδίδοται τοῦ εὑρόντος, 
οὕτω χαὶ τὸν πονηρὸν φίλον, ὅταν ἐξῇ τὸ πλεῖον τῆς 

τὰ τοιαῦτα πάντα σχοπῶ, μὴ 

ἀξίας λαβεῖν, ἐπαγωγὸν ἡ ἀποδίδοσϑαι. 
οὔτε οἰχέτας ττάνυ τι “τεωλουμένους δρῶ 
διδομένους. 

»»αοΐογαπι. --- πρὸ (νοτὴ πών- 
τῶν χρημάτων σοῃοτνί ποι 2ὰ 
ἑλοίμην ὧν, ἀὰ8 ἀδπη [οἰβοπόδ χαί 
15 ΞΞ ναπά ἘΠΕ ΡΠ 0: 
τῶν πόνων πωλοῦσινπάντα. 5ϊἴπῃ: 
ΘΙ πημ[5 νν16 οἴη σοι 65 αὐἱ ἀστοῇ 
οἴσϑποβ Βοιηΐποη, ἀσγοῖ πόνοι 856- 
ΜΌΠΠΘη ψεγάρη. -- φίλον μοι 
εἰναι βίαί( στε φ. μι. ε. 
4, ἄρα, νὶς τυ πε Ὁ Ὁ 

εἶνα ἐν ἈΪΟΒ , νῖς ἀΐε Βεροὶ νοῖ- 
ἰδηρί, ἄξιον εἶναι, ἰηάδηι βίαι χα- 
λῶς ἂν ἔχοι τὰ πειρᾶσϑαι οἴη Ρεγ- 
ΒΟ Ὠ] ΟΠΘΥ ΔΌΒάΓΟΟΚ, δῖν χαλὸν ἄν 
τις ἡγοῖτο ἐξ. ἑαυτόν. νοτϑομννοθίο. 
80. ἀπβι ΠἸογὶ οἷο ἀὰβ. “ϑαιΖρ!ϊεὰ 
ἄδθιὴ νουμογσοθπάθη ἄξιος ὧν. 
ΜΟΡ Ἰο Ιου οἶδ μᾶΐ θεν Χ. ἀξιίω- 
ϑῆναι ΒΕβομνίθ θη. 

ὃ. τὰ τοιαῦτα πάντα σχο- 
πῶ, μὴ .«.. Α]1685 ἀδτ Ατὶί οτ- 
ν ᾶρο ἴθ, ΟΡ πᾶ! !ϊοϊ πἰελὶ 
ενν θὲγ πὶ μή Ὀδρπηθηάς 8.2 
γε ΐ 5810} δροχθβοιϊβοῖ ἂῃ ἃ18. οῖ- 
Κιᾶγθηάθ “Ἐνβᾶηζαηρ γοη τὰ τοι- 
αὕτα πες, 50. ΡΙαί. Ῥμιαθάν. 
Ρ. 291, εἰ τοίνυν τὸν νόμον 
τὸν Εὐν πλνάδοα δέδοικας, μὴ .. 
ὀνειδός σοι γένηται. Κα]. δι 
απίοῃ 1], θ, 8. ὕθεῦ ἀὰβ Αβγηθε- 
ἴοὴ θεοὶ τὰ τοιαῦτα 8. Ζὰ 1, 1, 9. 

τοὺς δὲ χρηστοὺς 

οὔτε φίλους προ- 

-- πωλῇ; [6] οίοι“ ὈγΒρΙ]. 
Ηδγαμηβοιθη [6ἰ}}... γε]. Ἠοπιεν: πέ- 
λομαι, ἀμφίπολος. -- καί ΥῸΓ 
ἀποδίδοται ϑομότγι ζὰ τοῦ εὑρόν»- 
τος, Δ ῈΠἢ 68 “πἰομΐ ΒΘΡΆΒΆΒΕΣΝ ἩΝΝ 
ὥσπερ, θεζοόρεη υυἱγὰ, 5. 1, 1, 
τοῦ εὑρόντος, ἐνξωλ τον »Ρο- 
ἐϊο. γεγοὶ. Ηετγοά. 1.196: ὅχως αὕτη 
εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηϑείη. 
Χεη. Θεκοη. 11, 8: πόσον ἄν. . οἴξι 
ον εὑρεῖν τὰ σὰ χτήματα πωλού- 
μενα .. . Αἢ ἀἴδβϑη δίθ! δὴ ἰβὶ εὑ- 
οἰσχειν ΤΈΤΠΕΞΡ ΩΣ 8 ὈὨΠΒΟΓΟΓ 
ΒΘ 16. ἅθὸν ἰδὲ δα. δἰ πὸ πὶ πιδ ας 
ΘΡθηβο Αδβοβίη. ὁ. ΤΊ ππᾶγοι. ᾧ 96: 
οὐδὲ τῆς ἀξίας ἕχαστον τῶν χτη- 
μάτων ἀπεδίδοτο . . ἀλλὰ τοῦ δὴ 
εὑρίσχοντος ἃ ἀπεδίδοτο. Ιηξογ. 98: 
τὸ ἀρχύριον εὑρόν.--τὸ πλεῖον 
τῆς ἀξίας, ΘΓ ἃ]8 δύ ψετί 
81, πα) ἐράδδα γεν τε- 
υϑ ΘΝ, νει οςΚεδα. πάνυ τι 
μλϊ{ οἷηον Νορδίϊοη νειδαπάδῃ δι: 
Κεϊπεθν εβεβ. Υρ). 1, 2, 42. 

6. [πἰιὰϊῖ: πα θᾶ οἰμθ Ζυι 
Εγθαπάθ νυ}, ρυᾶϊο πϊὰῃς πλὶξ ν᾿ οιὴ 
ἀἴδβου Ὀίβιου αὐηροσϑησοη, ΝΑῚ 
πῃ ἰΐη ἀἄδηῃ Ζὰμ Εγοαηάδ, 50 βὶπὰ 
ἀἰὸ ἀδίΐον. σὰ Ὀοίτασθῃ, οἷν 5ῖ6. δ5 
ὈΠΠΡσοη. ἀεονϊηηθη νἱγὰ πῃ ἰδ 
ἀυγοῖ ΕγδαμἸϊοΚοὶϊ ἴῃ Νουα ὑπὰ 
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ἜἘδόχει δέ μοι χαὶ εἰς τὸ δοκιμάζειν φίλους, ὁποίους ὃ 
ἄξιον χτᾶσϑαι, φρενοῖν τοιάδε λέγων" Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ 
Κριτόβουλε, εἰ δεοίμεϑα φίλου ἀγαϑοῦ, πῶς ἂν ἐπιχει- 
ροίημεν σχοπεῖν; ἄρα πρῶτον μὲν ζητητέον, ὅστις ἄρχει 
γαστρός τε χαὶ φιλοπτοσίας χαὶ λαγνείας χαὶ ὕπνου χαὶ 

ἀργίας; ὃ γὰρ ὑττὸ τούτων χρατούμενος οὔτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ 
δύναιτ᾽ ἂν οὔτε φίλῳ τὰ δέοντα πράττειν. Πὰ 4|᾽, οὐ 
δῆτα, ἔφη. Οὐχοῦν τοῦ μὲν ὑπὸ τούτων ἀρχομένου ἀφε- 
χτέον δοχεῖ σοι εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί γάρ; ἔφη, 2 
ὅστις δαπανηρὸς ὧν μὴ αὐτάρχης ἐστίν. ἀλλ᾽ ἀεὶ τῶν 

πλησίον δεῖται, καὶ λαμβάνων μὲν μὴ δύναται ἀττοδιδό- 
γαι, μὴ λαμβάνων δὲ τὸν μὴ διδόντα μισεῖ, οὐ δοχεῖ σοι 
χαὶ οὗτος χαλεπτὸς φίλος εἶναι; Πάνυ γε, ἔφη. Οὐχοῦν 
ἀφεχτέον χαὶ τούτου; ᾿ΑΙφεχτέον μέντοι͵, ἔφη; Τί γάρ; 8 

ὅστις χρηματίζεσϑαι μὲν δύναται, πτολλῶν δὲ χρημάτων 

ἐχειϑυμεῖ, χαὶ διὰ τοῦτο δυσξύμβολός ἐστι. καὶ λαμβάνων 
μὲν ἥδεται, ἀποδιδόναι δὲ μὴ βούλεται; Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, 
ἔφη, οὗτος ἔτι ππτονηρότερος ἐχείνου εἶναι. Τί δέ; ὅστις 4 

διὰ τὸν ἔρωτα τοῦ χρηματίζεσϑαι μηδὲ πρὸς ἕν ἄλλο 
σχολὴν ττοιεῖται. ἢ ὅπόϑεν αὐτός τι χερδανεῖ; ᾿Α φεχτέον 

Τιιαί, Ποηη ΠῸ συΐο Νθηβοίδῃ, 
ἀϊο εἴνναβ Ἰοϊβίθη Κὄηηθη, σον η- 
ἤδη τουηάθ. ὔδηη. δ ἢ} Ὠπίρυ 
ΒΟ οἤοη ΕἸ Γουβαοῃ! πὰ διτγοὶΐ νοῦ- 
Κοπηηθῃ, υγοὶ! δἷθ πδοῖ ἀθηβοὶ θη 
Βοίθη (ὐΐογη βίγο θη, 80 νϑγβδμηί 
αηὰ Ὀἱπάοί 816 ἄοοῖῦ δὺο νυ]θάθυι 
ἀἴδ ἴῃ πϑη σοπηθ πβαπ) Τυσοηά. δ᾽πη- 
Ἰιοῖο Μοίϊνο ἀδγίθη θοὶ ΒΘ ἢ]Ἰοἴβαης 
εἴποι Εγθαηἀβοϊῖ ποι! τὶ νυ γκθη. 
δῖ υυἱγὰ ἀδάμτοι Ζυβίαπαο ΚΟΙ ΘΗ, 
απ ᾿η8Π Θηἰβο] οββθη ἰδέ, ἄθη 
δηάοιοη ἴῃ βοίηθῃ δάϊθῃ Βεβίνο- 
Ῥυπρσθη Ζὰ [γάθγη πὰ 516} πηΐί ἴἢ πὶ 
ἀθυβθιθθη Ζὰ ἴγοαθη. ΑἸ]ὸν ϑομοὶη 
ΑΌΘΙ πηὰ!5 ἴργη Ὀ]οῖθοη. Εὔγ νγἃξ 
τη νοὶ Εγοαηάθ σϑια] θη βοὶῃ 
Ὑ}}}, ἀδ8 τηνς. τηᾶη Δ Οἢ νυ ΓΚ] ΟΝ 
β6ίη. 

1. εἰς τὸ δοχ., ἴῃ Βοχίθ α π 
δας σὰ νου ηάθη τἷΐ φρενοῦν, 
νυ ἱ ζίσϑη, Ὁ6᾽ 6 ΓΘ η. -- ὁποίους 

ἄξιον κτᾶσϑαι, Θροχοϑθίίβοιο 
ἰηάϊν. Εγασο, --- ῷρ ρενοῦν πᾶμε 
τοὺς συνουσιαστάς. ΓΥΕὶ. ἸΥ͂, 1, ὅ. 
-- ὦ Κριτόβουλε. 8. ὥθει 
ἀΐοβθη ζΖιι 1, 8, 8. -ο- ἄρα εεϊ- 
ΒΡΓΙΟΝ ἄδπ ἰδίοί ἢ. δησοδηρίθη π 6, 
ἰηάθιη 65 ἀθὴ Απηΐννογίεπάθη ὕθοτ- 
ἰαββθὴ ἱρά, ἀΐοὸ Ναίυν. ἄθν Εγαρο 
γος δαϊζαΐαβδοη: νυν τ ἃ τὴ ἃ ἢ 
ΜΌΝ] οἴπθη βυσῃ θη τὴ ὕ8- 
86η, ἀογΥ.. ΕΡρϑηβο ΠῚ, 2. 1. -- 
πρῶτον μέν. ϑίαί, οἰπο5 ἔπειτα 
δέ [οἷσί ἃ 2: Ψί γάρ. ---,οὐκχοῦν. 
5 ἴσα ΠῚ. 2. 

ἢ. τί γάρ; νἷο ἀδῆπ πὰη, ἃ. ἷ. 
[ουποτ, νον ὃ 4: τί δέ; 485 ἄθη 
Ἐοτίβο για πος 80. ἰθθ αἰ δηζεῖοί 
815. 16η68, 5. 1], 10,2. ---μέντοι, 
82 ἀδβ ἰαΐ, 07). ἴῃ ἀδγ Απίνοτί 
(δου ον). 

ὃ. ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, νἱς], 2, 
θ2: ἐμοὶ μὲν .. ἐδόχει. 
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Χ ΄ ς δ) ᾿ Ξ 2 Ἀ Ἀ ὃν ΠΥ - 

χαὶ τούτου, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ" ἀνωφελὴς γὰρ ἂν εἴη τῷ 
, ΄ὔ , [4 ΄ ΄, 2 Ν , χρωμένῳ. Τί δέ; ὅστις στασιώδης τέ ἐστι καὶ ϑέλων 

Ὶ ᾿ - "η 2 Ν ΄ , ἃ ΄, 

στολλοὺς τοῖς φίλοις ἐχϑροὺς τταρέχειν; ()ευχτέον νὴ “1,ὰ 

χαὶ τοῦτον. Εἰ δέ τις τούτων μὲν τῶν χακῶν μηδὲν ἔχοι, 
ὉῚ ΄, Ὅν τῶν , ἔτ Τὶ 

εὖ δὲ πάσχων ἀνέχεται, μηδὲν φροντίζων τοῦ ἀντευξργε- 
- 3 Χ δ) 2 ν τ 3 ν ἐν ὅτ -' 

τεῖν; Αἰνωφελὴς ἂν εἴη καὶ οὗτος. ἀλλὰ ποῖον, ὦ Σω- 
, ΠΝ Ἔ Ξ 7 εν Ἐπ 

χρατες, ἐπιχειρήσομεν φίλον ποιεῖσθαι; Οἰμαι μέν, ὃς ἂν 
Β] , ΄ . 53 - ἃ - , 

ταναντέα τούτων ἐγκρατὴς μὲν ἢ τῶν διὰ τοῦ σώματος 
ἡδονῶν, εὔνους δὲ χαὶ εὐξύμβολος ὧν τυγχάνῃ χαὶ φιλό- 
γέκος πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσϑαι εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργε- 
τοῦντας αὐτόν, ὥστε λυσιτελεῖν τοῖς χρωμένοις. Πῶς οὖν 
ἂν ταῦτα δοκιμάσαιμεν, ὦ Σώχρατες, πιρὸ τοῦ χρῆσϑαι; 

2 7, , - 2 ΕΞ πεν» 

Τοὺς μὲν ανδριαντοττοιούς, ἔφη, δοχιμαζομὲεν οὐ τοῖς λό- 
2 - ΄ὔ η «Ὁ Ὁ - Ν , 

γοις αὐτῶν τεχμαιρόμενοι, ἀλλ᾽ ὃν ἂν δρῶμεν τοὺς τερό- 
σϑεν ἀνδριάντας χαλῶς εἰργασμένον, τούτῳ τειστεύομεν 
χαὶ τοὺς λοιποὺς εὐ ποιήσειν. Καὶ ἄνδρα δὴ λέγεις, ἔφη, 
ὃς ἂν τοὺς φίλους τοὺς πρόσϑεν εὑ ποιῶν φαίνηται, δῆτ 
λον εἶναι χαὶ τοὺς ὕστερον εὐεργετήσοντα; Καὶ γὰρ ἵπ- 

4. χα κῶν, 50}}1π|1} 6 ἢ Εἰ 6 - τὸ σῶμα ἡδοναί. --- εὐνοῦς, 
50 ίίδη. -- ἔχοι, : ἀνέχε- ἰσῦς (ἀϊθ ἀπάθγε [6 βαγ) εὔορχος, 
ται. 6ν Ορί. πιῖξ εἰ Ὀοζοίομπθι ρει ἄθὴ Ραββοηάθῃ ἀθρθηβαῖζ Ζὶὶ 
οἰἴηθὴ φοαδομίθηῃ. ΕᾺ]1, ἀδὺ [παϊο. ἀργὰ 3 (ὅστις. «μισεῖν ὈΘποΠτ Θσθπδα 
οἴῆθη. ἃ[8. νυ γ ΚΠ ἢ ρσοβοίχζίθη ΕᾺ]}: 
ΛΝ ον ΤΕΣ Υο δὲ α, οὲ 
1} 5 58} ὁ 5 πῦρτεῚ ΡῈ 81] 
(εἰ ρθη}. ᾿νοη βοι: οὐ π ἃ 11 6 5. 8118).Ψ 
ψ Θηη οἦ Νιῆ,ομ! ἐπ αίθη δἷὰ- 
ΡΓὰπρι. Εθθηβο ἃ ὅ: εἴμ... τὺγς 
χάνει. γε]. Ζὰ 1, 2, 82. ἥεβθη εὖ 
πάσχων ἀνέχεται νΕ]. Κγιορ. Υ, 
1. 20: ἀνεξόμεϑα. . ὑπὸ σοῦ εὖ 
ἐ  Ρτου μένοι: 

αὐ νῳ μέν. 8. ψοροῃ μέν 
εὐ νη ἜΝΗ τἀναντία τού- 
των, ἐν Ι, 2, 00. -- τῶν δεὰ 
τοῦ σ. ἡδονῶν, Νὶδ ΠῚ, δ, 8. 11. 
Υρ]. Ι, 4, ὃ: τῶν διὰ στόματος 
ἡδέων. ῥἸαι. Ῥμαρθάν. 250, ἢ : τῶν 
διὰ τοῦ σώματος αἰσϑήσεων. Ὀ]ὰ- 
ἴομ. πὰι ἃσοῖν ἄθὴ Δυβάνιοκ: αἱ 
κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναί, νον ἀλη ὴ 
Αὐϊβιοίο!οβ : σωματιχαὶ ἡδοναί. ΕἸ. 
δ. ἢ Χοη, Ηδ}}. ΥἹ, 1, 16: αἱ περὶ 

ΕἸΒΘΗΞΟΠ αἰ, ΒΟΥΪΘ ἐγχρατής, εὺ- 
ξύμβολος, φιλόνιχος -. εὖ ποιῶν 
ἄδη ὃ 1. ὃ. 4 βοχζϑιομηθίθη πᾶν κ- 
[6 δ ἢ ἐπίκοσοηβοβοίζὶ βἰηά. θ)οοἢ 
Ἰδβὶ ἀϊθ Υδγηνυ τα ἢδῖνο, ἀ8 [5 εὺ- 
γοὺς ΠῸ} οἷηθ ΘἸοββο [ἂν εὐοργος 
Ξε εὐόργητος ΒΘΙάββθη, Μγ  ἶσο- 
βἰηηΐ 151. -- ἐλλείπεσϑαι 
ποιῶν. ὃ. τὰ Ἰ], 4, τ. ἀον]ιη- 
Ἰϊοῖου ννᾶνο ἐλλείπειν οἄδν λείπε- 
σϑαι, ἀΔοΒ 5 οἴ δα; ἐλλεύτεσϑαι 
ἰϑὲ νοῦ! ἴῃ ἢ ἃ οκβίδη ἃ δ] εἰ ὃ 8 ἢ. 

θ. τούτῳ πιστεύομεν... 
ποιήσειν, Αἰγαίου. γα]. ζὰ 1, 
Ὁ,δὲ Κριτόβουλον τὲ πυϑόμενος 
ὅτι ἐφίλησε τὸν ᾿λχιβιάδην. Εθοα- 
50. ΡΊαι. Ομανη. Ρ. 101, Δ: τί οὖν 
Ὁμήρῳ οὐ πιστεύεις χαλῶς λέ- 
γειν. 

ἧς καλνοι δια νῖων αἸβοὸ ἃσο Ἰι. 
- γάρ. 8. τὰ]. 4, γφος ἵπποις 
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στοις, ἔφη, ὃν ἂν δρῶ τοῖς τιρόσϑεν καλῶς χρώμενον, τοῦτον 
χἂν ἄλλοις οἶμαι καλῶς χρῆσϑαι. Εἶεν, ἔφη" ὃς δ᾽ ἂν 
ἡμῖν ἄξιος φιλίας δοχῆ εἶναι, ττῶς χρὴ φίλον τοῦτον 
ποιεῖσϑαι; “Πρῶτον μέν, ἔφη, τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν ἔττιι- 
σχεπτέον, εἰ συμβουλεύουσιν αὐτὸν φίλον χεοιεῖσϑαι. Τί 

οὖν; ἔφη, ὃν ἂν ἡμῖν τε δοχῇ καὶ οἱ ϑεοὶ μὴ ἐναντιῶν- 
ται, ἔχεις εἰχεεῖν, ὅπως οὗτος ϑὴη Ἰθατέος; Μὰ σὲ ̓ ἔφη, 

οὐ κατὰ πόδας, ὥσττερ ὃ λαγώς, οὐδ᾽ ἀτιάτῃ, ὥστιερ αἱ 
ὄρνιϑες, οὐδὲ βίᾳ, ὥσττερ οἱ ἐχϑροί" ἄχοντα γὰρ φίλον 
ἑλεῖν ἐργῶδες" χαλεπὸν δὲ χαὶ δήσαντα χατέχειν, ὥσττερ 

“- ' ν “ἢ ἢ δ 5 , - 
δοῦλον ἐχϑροὶ γὰρ μᾶλλον ἢ φίλοι γίγνονται οἱ ταῦτα 

χιάσχοντες. Οίλοι δὲ σπτῶς; ἔφη. Εἶναι μέν τινάς φασιν 
2 δά .«“ δ. ὦ , 2 (ὃ ὴ Ως δ ἢ 

ἐπῳδάς, ἃς οἱ ἐπιστάμενοι ἕπάδοντες οἷς αν βούλωνται 
, 2 ἐν δ Υ ᾿ ,η Η 

φίλους αὐτοὺς τιοιοῦνται, εἶναι δὲ χαὶ φίλτρα, οἷς οἱ 
᾿ ΡῚῚ , ’, - - 

ἐχειστάμενοι πρὸς οὺς ἂν βούλωνται χρώμενοι φιλοῦνται 
ξ΄. 3 - ΄ 3 Η 

υτ αὐτῶν. Πὸοϑεν οὗν, ἐφῇ, ταῦτα μάϑοιμεν ἄν; μὲν 
ς Ἰ 

αἱ Σειρῆνες ἐγτῆδον τῷ Ὀδυσσεῖ, ἤχουσας Ὅμήρου, ὧν 
ἐστιν ἀρχὴ τοιάδε τις" 

-" . ἢ γ.} - , - 3 - 

“1εῦρ᾽ ἄγε δὴ πολύαιν᾽ Οδυσεῦ, μέγα κῦδος ᾿α'χαιῶν. 
Ταύτην οὖν, ἔφη, τὴν ἐπεῳδήν, ὦ Σώχρατες, χαὶ τοῖς ἂλ- 
λοις ἀνϑρώποις αἱ Σειρῆνες ἑπᾷδουσαι κατεῖχον, ὥστε 

μὴ ἀπιέναι ἀτε αὐτῶν τοὺς ἐπιᾳσϑέντας; Οὐχ, ἀλλὰ τοῖς 
- ἦν...) - , -ς ΄ “7 

ἐπε ἀρετῇ φιλοτιμουμένοις οὕτως ἐπτῆδον. Σχεδόν τι λέ- 

νουβΘβί}}} ὑπ ἀθὲβ Νοπάγοκβ ν γθ βο βοὴ. ἰα. οὐ ἐχϑροί 
ὙΠ] Θη. --- δρῶ -- οἶδα. Ξιχθὼς Βομδῖηΐ δ. ἀὰ8 ἄθπι Βοϊσοπάθῃ 
μενον, ῬΑ. ᾿πηρογίθοι, --- χἄάν δίδυμον νϑεϊγγὶ σὰ Πάθ θη. 
Ξ- χαὶ ἄν. 10. ἐπῳδάς.. φίλτρα. 8. τὰ 

8, εἶεν, 68 πηδρ' βϑῖπ, ἤὰ ἢ δα]. ΠΙ, 11. 16. 8οΚε. νγοηάθι ΠΠ, 6, 1 
- εἰ συμβουλεύουσιν, ῃδτη- 
Ἰο. οἱ ϑεοί, εἶπε Ἐρθχθρβθβθ Ζιὶ 
τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν, ἀμ! 10}. νυ το 
ΙΙ, ὅ, δ: νῦν πᾶντα πα 
πῶ, μὴ παγωγὸν κ᾽ προδίδο- 
σϑαι. Ὑαι. ἀπε εὐ φας β τὰκ ἐν 
ὃν... δοχῇ, πᾶμ! οι φίλον ποι- 
εἴσϑαι. 
,9. κατὰ πόδας, διέ", ---- 
ὥσπερ οἱ ἐχϑροί. Μαι εἐ- 
γναιίοι ἃ 8ῃ ἀτιὸγ 516}16. οἴη 
Τίον, οἰννα οἱ χάπροι, 488 Εγηθβίὶ 

οἷ 5 ομ6 5 φίλτρον ἄδι αἸδυκοη 
Βορθη ΡΟΣ 8), 

11. Ἃ μέν. δεροῃ μέν 5. Ζὰ 
Ι,1.,1. θεπη ἄλλας δέ τινας ἢ 19 
νγοἷδὶ Φνγὰν 80 ἃ μέν ζυγῦοκ, ἀἷε- 
565 406. ἰδὲ οὔπο Βοζὺρ δ δπδ 
Δ ογίς σοβασί, ἀΐδ 1ἃ ἄθιη Κι ορα- 
ἴΙοβ δηβομὄνθη. -- τοιάδε τις, 
νἷθ 1, 1, 1. -- Δεῦρ᾽ ἄγε. οῃι. 
Θά. ΧΙ, 184. 

12. σχεδόν τι. . τοιαῦτα, 
ἑαϊΐία ἤογα. 8. τ. δ1, 16, ὅ. 

10 

ΤΕ 

12 



14 

128 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

γδις τοιαῦτα χρῆναι ἑχάστῳ ἐπάδειν, οἷα μὴ νομιεῖ ἀχούων 
τὸν ἑπταιγοῦντα χαταγελῶντα λέγειν; Οὕτω μὲν γὰρ ἐχϑίων 
τ᾽ ἂν εἴη χαὶ ἀπελαύνοι τοὺς ἀνθρώπους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. εἰ 
τὸν εἰδότα, ὅτι μιχρός τε καὶ αἰσχρὸς καὶ ἀσϑενής ἐστιν, 

“ἐσταινοίη λέγων, ὅτι χαλός τε καὶ μέγας χαὶ ἰσχυρός ἐστιν. 
18 λλας δέ τινας οἶσϑα ἐπῳδάς; Οὐχ, ἀλλ᾽ 

ΒΡ . 

ἤχουσα μέν, 

ὅτι Περιχλῆς πολλὰς ἐπίσταιτο. ἃς ἐπᾷδων τῇ πόλει 
΄, 2 Ὡ - - ᾿ ἐποίει αὐτὴν φιλεῖν αὑτόν. Θεμιστοχλῆς δὲ πῶς ἐποίησε 

Χ ΄ »ϑ ,ὕ ν ,2 

τὴν πόλιν φιλεῖν αὑτόν; Π]ὰ Δί 
΄ 3 ᾿ 3 -" 

ριαψας τι ἀγαϑὸν αὐὑτγ. Ζοχεῖς μοι λέγειν. 

2 ΄ 93ὴ 

οὐχ ἐπάδων. ἀλλὰ σπε- 
ὠ Σώχρα- 

, 2 ΄ ΄ ᾿ 2 

τες, ὡς, εἰ μέλλοιμεν ἀγαϑόν τινα χτήσεσϑαι φίλον, αὐ- 
δ -»" 7 Ἁ "Ξ- ΄ “ῈῈ Ἁ ΄ 

τοὺς ἡμᾶς αγαϑοὺς δεῖ γενέσϑαι λέγειν τὲ χαὶ πράττειν. 

ἐχϑίων 5οϊιεῖπί [ἂν ἐχϑρὸς μᾶλ- 
λον, ἃ. 1. ἐγιίηιΐοιιδ ροΐξϊιι5 ψφιαηι 
απιΐοιι5, τὰ βίθῃθη, Εδ ϑυκὶ νι 510 ἢ 
ΔΌΘΙ ΤΙ ΟΠ ΕΙΡΟΙ ἃ118. ΘἸΠΘΙ ρον 586 ῃ 
Κῦνγζο ἀθβ. Αυβάγαοιβ, δον ἡδιη- 
ον οἴπθη σαπὶ Εγοαηάθ σον πη θὴ 
Ὑν11}}. θὲ ἀΐθϑθὴ ΖΓ, δ6 ον ἵπῃ 
σον ἱηηί, πἰομί ἐχϑρός, 406 ἀοοῇ 
ΠΟΙ. ΠΟΘΙ πἰομὶ φίλος. Ῥάγοὶ αἢ- 
γΘΓΒο ιηΐθβ [ῸΡ νυν δὲ ἱπτὴ 06. 
ἐχϑρός υπά ποοῖ το πιά δι ἃ]}5 
γΟΡ ΠΟΙ. 5 Ἰἰερὶ ἰπ ἐχϑίων. --- 
Βεὶ ἀπελαύνοι ἰϑὶ ἂν τὰ ψ θάον- 
ποίη. ὃ. χὰ ἵ, 9. 15; .Ξ-- εὐ. 
ἐπαινοίη λέγων. Ἐροχεβοδε 
Ζιι οὕτω. 

13. ἤκουσα μέν. Ῥεπὶ μέν δηί- 
ΒΡΓΙΟΒ αἰ οἰ ν8, γν οὶ! Βο κυ, ἀΐδ 58 
8166}! β6ΙΡ8ι νγοἰίου [ἄμνι; νΘΡΕΒ]. 
πρῶτον μέν ἴῃ ὃ 8 απὰ ἃ μέν ἰὴ 
ΑΙ ῊΞ- ἀλλὰ περιάψας τι 
ἀγαϑὸ ν αὐτῇ. ΝΥ μτοπά Ρειὶ- 
Κἴὸ5. βοίηθι Βαμῆὶ ἀπά βοῖμ Ἀμβθ θη 
θοῖπι ἡ οἾΚὸ Ζαηὶ στοίβοη ΤΠ βοῖθμ ον 
Οζα θονηάθη Βοιοἀβδιηϊοὶς νοι- 
ἀδηκίο, ψατάο ΤΠ ἰβίο 5. ἀδὺ 
16] ἀθ5. οὐκ ἀστοῖ Τπαίοῃ. 
Τ) [5 ἀλη δοκιαίοβ ἀἶθ Υ οι ϊδηβίο 
ἀος9. ῬΦΡΙ 65. ἴοι ϑο γᾶ! σα ψΨῚ]}, 
ἴοι πλδἢ ἃ5 δ᾽ 0. ΥἼ], 839: σχε- 
πτέον μέν σοι, ποῖα, ἐπιστάμενος 
Θεμιστοκλῆς ἱχανὸς ἐγένετο τὴν 
᾿“Βλλάδα ἐλευϑεροῦν, σχεπτέον δέ, 

ποῖά ποτε εἰδὼς Περικλῆς κρά- 
τιστος ἐδόκει τῇ πατρίδι σύμ, ϑου- 
λος εἶναι, ἀϑρητέον δὲ χαί, πῶς 
ποτε Σύλων φιλοσοφήσας νό- 
μους χρατίστους τῇ πόλει κατέ- 
ϑηκε. ὃν Θίπη ἀἰάβον 5.616 ἰδεῖ: 
ΤΉ ΘΠ... νγἂν οὐοῖίβ ἀσγοῖ ἀϊο Τ|]αΐ, 
Ῥεον, ἀστοὶ μδί, δοίοη ἀστοὶ Ν᾽ οἷβ- 
δῖ. ΑὮ ὈΠΒΘΓΟΙ ϑ.6116 Ὠδηάοὶὶ 65 
810} ἀᾶτὰπι, ἀθὴ {Πρ γρδπο Ζὰ 58- 
νη ηθὴ γοὴ ἄθη ΝΥ οὐ δὴ Ζζὰν ΤΙ} αἱ. 
Ῥίοβο πλα[5. Ζ [6 πθὴ ᾿ϊη ΖῸ ΟΠ ΘῊ, 
Θη ΠΔη 810} οἷπθβ ἰἀοῃίϊσ θὴ 
Μδηηθβ Εγθαηἀβοῃα[ ον ουθ δὴ νγὶ}}, 

14. εἰ μέλλοιμεν, ψΘηη νυ ὶγ 
πη5 αἰ Ααΐραθο ἀδηκθη, ἀδῖξ υυὶν 
ὨΠΒ. « ΘΙ ΘΡθΘη Βο θη. ἢν Νδοὶι- 
ΒΖ. ΠΔῸ] οἴπθιὴ βο θη εὐ μέλ- 
λοιμε δείπᾶ!ε οἰπθη Βορυ  ἀδ5 
Μὕββθηβ, ἀθν δηϊννθάθν ἴῃ δεῖν οάδὺ 
δεῖσϑαι ἰἰοσί, ννὶθ ἴον, ηϑὺ. 1Π], 
8.18. 6]. ἸΥ͂, 8.5. Θεοῦ 1 5 
οὐδεν μ δα]. νϑυθαϊθ, τὸ Πϊδν. 
ὙΠ], πραχτέον μέν γε χρή- 
ματα, εἰ μέλλοιμεν ξεν» δαπανή- 
ματὰ εἰς τὰ, δέοντα. --- λέγειν 
τε χαὶ πράττειν. Ὀῖδθο γύοτιο 
βηἀ πἰολί ΠΝ οἄδὺ ἀπραββοηᾷ. 
Ὦϊὸ ϑίγθθθη. ἀπ ῬοΥΚΊὸΒ. ννᾶῦδὴ 
Βοῖβρίθι [ἂν ἀἷδ τοοθίθη Βοάδῃ, 
Τηοι βίο ΚΊ 65. [ἂν ἀἶὸ τοονίθη Τὰ- 
ἰδῆ. ΜΝὶϊ Βοσίθπαηρ δὺΐ ἀΐοβοβ λέ- 
γεν τὲ χαὶ πράττειν ἰδὲ διοὶὶ 
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Σὺ δὲ ᾧου, ἔφη ὃ Σωχράτης, οἷόν τ᾽ εἶναι χαὶ πονηρὸν 
ὄντα χρηστοὺς φίλους χτήσασϑαι; ἙἝώρων γάρ. ἔφη ὃ 
Κριτόβουλος, ῥήτοράς τὲ φαύλους ἀγαϑοῖς δημηγόροις 
φίλους ὄντας, χαὶ στρατηγεῖν οὐχ ἱκανοὺς πάνυ στρατη- 
γιχοῖς ἀνδράσιν ἑταίρους. ΚΩ οὖν ἔφη, χαί, περὶ οὗ 
διαλεγόμεϑα, οἶσϑά τινας. οἱ ἀτοθηνα ὄντες ὠφελίμους 

δύνανται φίλους στοιεῖσϑαι; Τὰ 44 οὐ δῆτ᾽, ἔφη" ἀλλ᾽ 
εἰ ἀδύνατόν ἐστι πονηρὸν ὄντα χαλοὺς χαὶ ἀγαϑοὺς φί- 
λους χτήσασϑαι, ἐχεῖνο ἤδη μέλει μοι, εἰ ἔστιν αὐτὸν 
χαλὸν χαγαϑὸν γενόμενον ἐξ ἑτοίμου τοῖς καλοῖς χὰάγα- 
ϑοῖς φίλον εἶναι. Ὃ ταράττει σε, ὦ Κριτόβουλε, ὅτι 
χολλάχις ἄνδρας χαὶ τὰ καλὰ πράττοντας χαὶ τῶν αἰσχρῶν 
ἀπεχομένους ὁρᾷς ἀντὶ τοῦ φίλους εἶναι στασιάζοντας 

ἀλλήλοις χαὶ χαλετεώτερον χρωμένους τῶν μηδενὸς ἀξίων 
ἀνϑρώπων. Καὶ οὐ μόνον γ᾽, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, οἱ 
ἰδιῶται τοῦτο ποιοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ πόλεις αἱ τῶν τε χαλῶν 

μάλιστα ἐπιμελόμεναι χαὶ τὰ αἰσχρὰ ἥχιστα ττροσιέμεναι 
σολλάχκις ττολεμικῶς ἔχουσι τιρὸς ἀλλήλας. ἃ λογιζόμενος 
πάνυ ἀϑύμως ἔχω πρὸς τὴν τῶν φίλων χτῆσιν᾽ οὔτε γὰρ 

5] εἴοι ἀάγαυ νοῦ Βράπετπ υπὰ ἀ. 1. ὃ ταρ. σε, τοῦτό ἐστιν, ὅτι. 
Βδιἀμϑεγη ἀϊο Βδάο. --- σὺ δ᾽ ῴου. 5. 58η2 ΘἢΒρυΘομ πάθ Βοίβρίθ! 8 815 
δ ερεθῃ δέ 8. τὰ 1, 8, 19. 

18. ἑώρων γάρ. δἥίεβοη γάρ 
δι 1201. ὃ 9, 

10. περὶ οὗ διαλεγόμεϑα. 
θεν δίῃη ἰβί: δΝίαδη ἤηάθὶ ζννὰν 
ΒΟ ! οί Ἀράποι τϊΐ σαΐθη Δ οἸΚ8- 
τϑάποιῃ ἃ. 8. νν. Ὀθο γοαπάθί ; ἀᾶγδὰ8 
[οἱσί θὸ ποοὺῖ ηἴομί, ἀδί5. Μεη- 
ΒΟ θη, ἀἰθ σὰ σὰν πἰο 5 ηὔΖο δἰ ηά, 
οἴπθῃ Ἐγουπὰ σουνίηηθη ἰκὅπηθῃ, 
πηὰ ἀαταη 6 6 ἢ παπάει 68 
βίοι ἴον. περὶ οὗ ἰδὶ 4180. -- 
περὶ οὕπερ. --- καλοὺς καὶ ἀγ., 
Ποῖ, υνὶθ βοηβί τηϊταπίϑν, πδοπάγιοκ- 
ἸῸΝ δίδει. ἄς βεϊδυΐροη χαλοὺς 
χάγ. φίλους χτήσασϑαι. τὰ ὌΝ 
ἄθη ρον ηπθη“, -- εἰ ἔστιν 0} 
68 πηδρ!ϊοῖι ἰδι“. -- ἐξ ἑτοίμου, 
οἴπα νοϊίοτοϑ, τῖῆο θὰ ἐαοϊ ὶ 
.50., Αρε νυ δ, 

17,0. Σωρόεζει σε... 
Χοηορῆοη, Μρϑίογα ὈἰΠ θη. 

[4 

"πε, 

θ. Αὐ. 

Ιβοκγαίθβ. ἀπά ΡΙαίοη μοὶ Κι, 51, 
13, 18. 
19. οὔτε γάρ. Παΐ5 δι οὔτε 

γάρ Κείῃ Κογγθβρ. οὔτε [οἱρέ, ἰβὶ 
ΘΡρθηβον ϑηΐρ ἀυ{{}Πρ,. 415 οὔθ ἀΐδ 
Αἰ] οἰ πβίθῃθηάθη μέν; ἀϊδ Ποθῃδ[ιῖο- 
Κεὶΐ ἀδν Ὀπιοε μα! απ [ἄγε Ἰοίοδι 
Ζὰ 80] ἤθη Θαγοσεϊ τὰ εἰ α Καίτοι. 
δία 465 χυνεϊΐθῃη οὔτε [Γοὐσὲ πο ἢ 
ἄθη Ζν βομοηβίζοη ἃ 230; ἀλλὰ 
μὴν .- οὐδ᾽ ἂν τοῖς. Εἰπ ἀνίεϊος 
οὔτε Κοπηίο θΘΔ ΒΒ οἰ Βϑίη, νυ ὴ ἢ 
βίαι εἰ δὲ .. στασιάζουσι ἄον 66- 
ἄδηκο νουβομγοθίο: Ζ0 ἢ} Θηα]ϊεῖι 
βππηθ ἀἶδ., νν 6] ἢ 6 Τυροπὰ ἄρδῃ, 
ΠῚ 16 ΖΒ 6 “. Ὠΐθθον. ἀγὶἐ[6 
υπὰ εἰἄνκβίς αγαπὰ [ἂν ἀὰ5 πάνυ 
ἀϑύμως ἔχω (εἶ{ι δὲν ἴῃ δ άθγῸΓ 
Ν᾽ δηάυπο ππὰ ἴῃ ροβιιῖνον. ΕΌΓΠῚ 
ναοίπουναν οὖς, μισοῦσιν) δαῖ, 
δι χα εἴ. .1..,28. 

9 

10 

1 

19 
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τοὺς πονηροὺς ὁρῶ φίλους ἀλλήλοις δυναμένους εἶναι" 
σῶς γὰρ ἂν ἢ ἀχάριστοι ἢ ἀμελεῖς ἢ τελεονέχται ἢ ἄπι- 
στοι ἢ ἀχρατεῖς ἔλα τ ὅν" δύναιντο φίλοι ἘΟΣΡΥΡΗ͂ΝΕ οἱ 

μὲν οὖν πονηροὶ πάντως ἔμοιγε δοχοῦσιν ἀλλήλοις ἐχϑροὶ 
μᾶλλον ἢ φίλοι πεφυχέναι. ἀλλὰ μήν, ὥσπερ σὺ λέγεις, 
οὐδ᾽ ἂν τοῖς χρηστοῖς οἱ πονηροί ποτε συναρμόσειαν εἰς 
φιλίαν" τεῶς γὰρ οἱ τὰ πονηρὰ ττοιοῦντες τοῖς τὰ τοιαῦτα 
μισοῦσι φίλοι γένοιντ᾽ ἄν; εἰ δὲ δὴ χαὶ οἱ ἀρετὴν ἀσχοῦν- 
τὲς στασιάζουσί τε περὶ τοῦ πιρωτεύειν ἐν ταῖς τεόλεσι 

χαὶ φϑονοῦντες ἑαυτοῖς μισοῦσιν ἀλλήλους. τίνες ἔτι 

φίλοι ἔσονται. καὶ ἐν τίσιν ἀνϑρώττοις εὔνοια χαὶ πίστις 
ἔσται; ᾿αἴλλ᾽ ἔχει μέν, 

ὦ Κριτόβουλε. 
τὰ μὲν φιλιχα" 

ἔφη ὃ Σωχράτης. :τοικίλως πως 

φύσει γὰρ ἔχουσιν οἱ ἄνϑρωστοι 
δέονταί τὲ γὰρ ἀλλήλων χαὶ ἐλεοῦσι καὶ 

συνεργοῦντες ὠφελοῦσι χαὶ τοῦτο συνιέντες χάριν ἔχουσιν 

ἀλλήλοις" τὰ δὲ πολεμικά" τά τε γὰρ αὐτὰ καλὰ καὶ ἡδέα 
γομίζοντες ὑττὲρ τούτων μάχονται χαὶ διχογνωμονοῦντες 
ἐναντιοῦνται" πολεμιχὸν δὲ χαὶ ἔρις χαὶ ὀργή" χαὶ δυσ- 
μενὲς μὲν ὃ τοῦ τιλεονεχτεῖν ἔρως. μισητὸν δὲ ὃ φϑόνος. 
ἀλλ᾽ ὅμως διὰ τούτων “τάντων ἡ φιλία διαδυομένη συν- 
ἄχιτει τοὺς χαλούς τὲ χἀγαϑούς" 

ταῦτα. 

Χ Χ Χ 2 

διὰ γὰρ τὴν ἀρετὴν 
- ᾿ , ἡ ᾿ - -» 

αἱροῦνται μὲν ἄνευ πόνου τὰ μέτρια χεχτῆσϑαι μᾶλλον 
Δ ν “ς»ὕ ’ , δ - 

" διὰ πολέμου ττάντων χυριξύειν. χαὶ δύνανται πεινῶντες 

σιμώτερον 1, ὃ, 1. -- μισητὸν 20. εἰ δὲ δή, δὴ 868 ΓΥ 
ες ὃ φϑόν. Ζυαιι ἢδιβ [ἀϊπεὶ γ ΟΠ} 6 ἢ 8. φϑονοῦντ 

ξαυτοῖς [ἂν ΠΡ Ρρ νυνὶ Π]. ὃ 
10, ψὸ δρϑηῆβο νυὶθ ἢἶθι ΘΠ Οἷον ἀαν 
δυΐ ἀλλήλοις [οἹαὶ. --- τίνες ἔτει, 
νγ  Ἰ ἢ 6 ἀλπα ΠΟΘ . ὃ 
Θοκου. 1, 18: πῶς ἂν ἔτι τὸ ἀρ 
γύριον αὐτῷ ὠφέλιμον εἴη, 11, 15: 
τί ἂν ἔτι 
μέμφοιο; 

21. ἔχει μὲν .. ποικίλως 
πως ταῦτα, 68 βρίο!ι ἀϊε8 
(ἀμ ον Τὰ6 06 ἀπὰ Πὰ[8) οον ὶ 5- 
ΒΘ ΤΩ ἃ [56 ἢ θαπὶ ᾿ηοϊηδηάοι, 
Ποπὶ μέν δπίβρυϊοιι ἀλλ᾽ ὅμως 
ἃ 22. -- πολεμικόν. 8. τὰ χρὴ- 

μοι ταῦτα ποιοῦντι 

ἀθν Νεὶά. ᾿θθπὶ δαιβρυθομοη ἰξὶ 
00 πολεμικὸν πὰ δυσμενές Ζὰ 
ἀθογβοίζθῃ. 

22. διὰ .. τὴν ἀρετήν. Ὀϊδ5 
βίϑ! σοσθη ρον. ἄδην φύσει ἃ 21. 
Εἰποιβεῖιϑ νυ ἰνκθὰ ἴπὶ ΜΙ αβοπδι [16- 
θὲ υπὰ Πδ[ξ αἷς παιὰν! οι ΔΙ Ἀο ίδ, 
Δηἀογουβοὶῖα ἀἰὸ Τυροηὰ ἃ Ὀδ- 
ννυΐπίο δι κοῖς, ννϑ] δ Καμὴ 
(δύνανται) νὰ 5ὶὸ ΜΠ]. -- ἄνευ 
πόνου. ίοροη διὰ τὴν ἀρετὴν 
ἰδὲ αἴθε αὶ Ἠδϊμἀου ἄνευ πολέμου 
2 ΒΒ Ροῖ θη. Ὦδν Ηδυρίίοι ἴϊορὶ 
Δ} τὰ μέτρια χεχτῆσϑαι υπὰ δυΐ 
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χαὶ διψῶντες ἀλύτεως σίτου χαὶ τιοτοῦ χοινωνεῖν χαὶ τοῖς 

τῶν ὡραίων ἀφροδισίοις ἡδόμενοι ἐγχαρτερεῖν, 
λυτιεῖν οὺς μὴ τιροσήχει" 

ὥστε μὴ 
δύνανται δὲ χαὶ χρημάτων οὐ 

μόνον, τοῦ τυλεονεχτεῖν ἀττεχόμενοι. νομίμως χοινωγεῖν, 

ἀλλὰ χαὶ ἐπαρχεῖν ἀλλήλοις" δύνανται δὲ χαὶ τὴν ἔριν 
ἀλύτεως, ἀλλὰ χαὶ συμφερόντως ἀλλήλοις δια- 

τίϑεσθαι χαὶ τὴν ὀργὴν κωλύειν εἰς τὸ μεταμελησόμενον 
χροϊέναι. τὸν δὲ φϑόνον τταντάτιασιν ἀφαιροῦσι. τὰ μὲν 
ἑαυτῶν ἀγαϑὰ τοῖς φίλοις οἰχεῖα “ταρέχοντες. τὰ δὲ τῶν 

φίλων ἑαυτῶν νομίζοντες. τεῶς οὖν οὐχ εἰχὸς τοὺς χα- 

λοὺς χἀγαϑοὺς χαὶ τῶν :τολιτικῶν τιμῶν μὴ μόνον ἀβλα- 
βεῖς, ἀλλὰ καὶ ὠςρελίμους ἀλλήλοις κοινωνοὺς εἶναι; οἵ 
μὲν γὰρ ἐπιϑυμοῦντες ἐν ταῖς ᾽τόλεσι τιμᾶσϑαί τε χαὶ 
ἄρχειν, ἵνα ἐξουσίαν ἔχωσι χρήματά τὲ χλέχτειν χαὶ ἀν- 
ϑρώπους βιάζεσθαι καὶ ἡδυτεαϑεῖν, ἀδιχοί τε χαὶ σπονη- 
ροὶ ἂν εἶεν καὶ ἀδύνατοι ἄλλῳ συναρμόσαι. εἰ δέ τις ἐν 
χόλει τιμᾶσϑαι βουλόμενος. ὅττως αὐτός τὲ μὴ ἀδιχῆται 

χαὶ τοῖς φίλοις τὰ δίχαια βοηϑεῖν δύνηται, καὶ ἄρξας 
ἀγαϑόν τι ποιεῖν τὴν ττατρίδα ττειρᾶται. διὰ τέ ὃ τοι- 
οὗτος ἄλλῳ τοιούτῳ οὐχ ἂν δύναιτο συναρμόσαι; 

᾿) ΄ 

οὐ μόνον 

στότερον 
ν ᾿ 2 ἌΣ να, " - ΓΎΥΚ,Σ ΒΝ] - τ 

τοὺς φίλους ὠφελεῖν μετὰ τῶν χαλῶν χαγαϑὼν ἧττον 
, ᾽Ὰ " ᾽η 3 κα ) , » 

δυνήσεται; ἢ τὴν πόλιν εὐεργετεῖν ἀδυνατώτερος ἔσται 

πάντων κυριεύειν. --.ζ τοῖς τῶν 
ὡραίων αἀφρ. 8. τὰ 1, 8, 8. 
10. -- ἐγκαρτερεῖν, ἃῃ 5[10ἢ 
μια! ίθη, 5160 ἢ ΘΒ ΘΥΓΒΟΒ Θη. 
οὺς μὴ προσήκει πιο} ἰπγὸ 
ἘἈϊναϊ θη; 68. μδηάθ!! β'οἢ τἀπὶ ΔΝ εἰι- 
ϑίγεῖ! υνίβομβεη χαλοὶ χἀγαϑοί, 
νΐθ ΟΡ. τἰολεῖρ θοιμογκί, 

28. δύνανται δὲ καί. 8. τὰ 
ἀδικεῖ δὲ χαΐ 1,1.1. Ποοὶι απ 
ἶον θεοὶ χαὲ ϑύμανεαι (8 22) δοἢ 
500) ἀ65}}}}}} μεέν ΓΘ] Θἢ, ἐν 61} 510} 
ἀϊοβο Ννουίο 8η ἄθη θαι αἱροῦν- 
ται μὲν .. χυριεύειν πὺν 415 Ετ- 
Κιᾶγυηρ ΔηΒΟΠἸοἴβθη, νομί- 
ως, ἃ. ἴ, τεα δικαίως 1. Β. Ἰπά6πὶ 
βῖ6. πἰοῦς σὰ ἤοθο Ζιηβθη ΠΟΙ ΠΊΘη. 
Δ ἜΙΗ. ΕΥ̓, ἀν 12.8.11: δίχαιος, 

ὥστε βλάπτειν μὲν μηδὲ μικρὸν 
μηδένα, ὠφελεῖν ὦ δὲ τὰ μέγιστα 
τοὺς χρωμένους αὐτῷ. ΑΒ65.1Ὁ,1: 
τῆς εἰς χρηματὰ δικαιοσύνης. --- 
διατίϑεσθϑαι, 80] ἢ ἴδῃ. -- 
εἰς τὸ μεταμελ ησόμενον, 
18 Ζζὰ ἀδθῆ, Ψὰ8 516 σογθι θη 
νν ἂν ἀ 6. 

24. τῶν .. τιμῶν, ἈΡΠἀηρὶρ 
νοι χοινωνούς. -- ὠφελίμους 
ἀλλήλοις, τὰ βοροηϑβοὶ εἰς ὁ 
ΝαυΐζΖοη. 

25. τὰ δίκαια βοηϑεῖν, ετ- 
νοοῖ ἤρυτα οἰγπιοϊορῖοα, ΚΑ, 
ἢ 89, 9. γε!. "], ὃ, 16: συνεργεῖν 
ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα. -- ἄρ- 
ξας. 8. τὰ βουλεύσας 1, 1, 18. 

οἘ 

29 

24 

20 
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χαλοὺς χἀγαϑοὺς ἔχων συνεργούς; ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς γυ- 
εἰ ἐξῆν τοῖς κρατίστοις 

πο ἘΠΕΡΟΌΕ ἐπὶ τοὺς χείρους ἰέναι. πάντας ἂν τοὺς ἀγῶ- 

νας οὗτοι ἐνίκων χαὶ πάντα τὰ ἀϑλα οὗτοι ἀργλυτος 

ἐπεὶ οὖν ἐχεῖ μὲν οὐχ ἐῶσι τοῦτο πτοιεῖν, ἔν δὲ τοῖς 
πολιτιχοῖς, ἐν οἷς οἱ χαλοὶ χαγαϑοὶ ἸΜρ πραδ.ς οὐδεὶς 

χωλύει. μεϑ᾽ οὗ ἄν τις βούληται. τὴν πόλιν εὐεργετεῖν, 
πῶς οὐ λυσιτελεῖ τοὺς βελτίστους φίλους κτησάμενον 

πολιτεύεσϑαι. τούτοις χοινωγοῖς χαὶ συνεργοῖς τῶν πρά- 
ἕεων μᾶλλον ἢ ἀνταγωνισταῖς χρώμενον; ἀλλὰ μὴν χἀχεῖνο 
δῆλον. ὅτι, χἂν πτολεμῇ τίς τινι. συμμάχων δεήσεται. χαὶ 
τούτων τελειόνων. ἐὰν χαλοῖς χἀγαϑοῖς ἀντιτάττηται. χαὶ 

μὴν οἱ συμμαχεῖν ἐθέλοντες εὖ ποιητέοι. ἵνα ϑέλωσι 
προϑυμεῖσϑαι" πολὺ δὲ χρεῖττον τοὺς βελτίστους ἐλάτ- 
τονας εὖ ποιεῖν ἢ τοὺς χείρονας σελξίονας ὄντας" οἱ γὰρ 
πονηροὶ σπτολὺ σπιλειόνων εὐεργεσιῶν 1) οἱ χρηστοὶ δέονται. 
᾿“λλὰ Ὁ ΟΡΒΩΡ; ἔφη. ὦ Κριτόβουλε. πειρῶ ἀγαϑὸς γίγνε- 

σϑαι. χαὶ τοιοῦτος γενόμενος ϑηρᾶν ἐπιχείρει τοὺς χαλούς 

τε χἀγαϑούς. ἴσως δ᾽ ἄν τί σοι κἀγὼ συλλαβεῖν εἰς τὴν 
τῶν χαλῶν τὲ χἀγαϑῶν ϑήραν ἔχοιμι διὰ τὸ ἐρωτιχὸς 
εἶναι" δεινῶς γάρ. ὧν ἂν ἐπιϑυμήσω ἀνϑρώττων. ὅλος 

ὥρμημαι ἐπὶ τὸ φιλῶν τὲ αὐτοὺς ἀντιφιλεῖσϑαι ὑπ᾽ 

μνιχοῖς ἀγῶσι δῆλόν ἔστιν. ὅτι. 

20. συνϑεμένους, πδομάδπι 28. ἀλλά δρρτγεοϊθηά. ἔφη 
δ'6. δον. νϑγαυγράοθί, ἀ. 1. ἴῃ 6 6-. ἴα δὲ Τοτὶ", --- ϑηρὰ γ. πλήν 
το πο μ αΓ. Ὀδθεγ ἀ. Αρουβ. 858. 2, 24. ΠΙ, 11,1. -- διὰ τὸ ἐρὼ- 
1:92 μαϑόντας. -- ἀγῶνας τιχὸς εἶναι, Μοὶ! ἴοἢ το ἢ 
.. ἐγνίχων. Ἂ Κι. 46,6. ὦ 400, . διε ἀϊΐϊο Πἴ6 6 γογβίθ δ. γειὶ. 
ΕΡδηβο ΠῚ, 1, 1. --- ἐχεῖ ἃ. ἱ. ἐν Ριαΐ. ϑυῃρ. ο. ὃ: ὃς οὐδέν φημι 
τοῖς ἀμ ὐαυῖς ἀγῶσι. -- πολι- ἄλλο ἐπίστασϑαι ἢ τὰ ἐροωτιχᾶ. 
τικχοῖς, πϑπιϊο! ἀγῶσι. --- λυσι- ΡΙδΐο ἀδ τορ. ΠῚ, 12, ν. 40 Ὁ, δεῖ 
τελεῖ ὑῃρογβδη!. τες ἑευαέ. τελευτᾶν τὰ μουσιχὰ εἰς τὰ τοῦ 

21. ἀλλὰ μήν, ἃ ὸγ Γδγῆδθτ. χαλοῦ ἐρωτιχά. απὰ οὶ Χοδη. Βγμρ. 
ΠΡ Γ 15 8. -- καὶ τούτων, ἸΥ͂, 10 ονκιᾶτι ϑόκε., ὁ ΒΙ 1 ἀ6 βἷοιι 
θορμηιᾳ 6, ἀπ ἃ Φυγἂτ, --- χαὲὶ ῃὶ πιοϊξίθῃη οἷη ἐπὶ μαστροπείᾳ, 
(ἢν Βἴδγ κου ὕνενρδηβ σὰ εἰν ἃ. ἵἴ. αὐ ἀϊΐϊεὸ Κυπει, [ἰδρὸ οὐἀδόγ 
ἰδοῦ «ἀπὰ νγοὶΐου [ογηοῦ “, -- Φτθυπαβοθαίι Ζι βι τ6ἢ. Ὑα]. υπέδῃ 
ἐθέλοντες υῤϑέλώσι Κ'' τὰ 8. 290. ---- ὧν ἄν Ξε ἐάν τινων. ὰ- 
Ϊ 4.8} -- χρεῖτ τον, θεΒ856 7, Ποὺ βοόνηον: αὐτῶν. -- ὅλος 
ἃ. 1. γον ΠΝ ιν, ἰδ 68.-- ἐλάτ- ὥρμημαι, ἴοι βίτεθε πὶ 
τονᾶας... ὄντας, ἀοτοη Ζ8}} ποϊηθηι 8 ΖΘἢ νΝ ὄϑθῃς αὐἰΐ 
σονίηβουν ἰϑ81. ΒαπΖοῦ 6610. - φιλῶ» ἀ. ἰ. 



ἈΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤᾺ ], 6 198 

αὐτῶν χαὶ ποϑῶν ἀντιττοϑεῖσϑαι καὶ ἐτειϑυμῶν ξυνεῖναι 

χαὶ ἀντεχειϑυμεῖσϑαι τῆς ξυνουσίας. δρῶ δὲ καὶ σοὶ 

τούτων δεῆσον, ὅταν ἐπιιϑυμήσης φιλίαν τερός τινας ττου- 
εἶσϑαι. μὴ οὖν ἀποχρύτιτου με, οἷς ἂν βούλοιο φίλος 
γενέσϑαι᾽" διὰ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ἀρέσαι τῷ ἀρέ- 
σχοντέ μοι οὐχ ἀπείρως οἶμαι ἔχειν πρὸς ϑήραν ἀνθρώ- 
πων. χαὶ ὃ Κριτόβουλος ἔφη Καὶ μήν, ὠ Σώκρατες, 
τούτων ἐγὼ τῶν μαϑημάτων ττάλαι ἐπιϑυμῶ. ἄλλως τὲ 
χαὶ εἰ ἐξαρχέσει μοι ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἐπὶ τοὺς ἀγαϑοὺς 
τὰς ψυχὰς χαὶ ἐπεὶ τοὺς χαλοὺς τὰ σώματα. χαὶ ὃ Σω- 
χράτης ἔφη ᾿.1λλ᾽, ὦ Κριτόβουλε, οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἐμῇ 
ἐχπειστήμῃ τὸ τὰς χεῖρας προσφέροντα ποιεῖν ὑπτομένειν 
τοὺς χαλούς. τέχεεισμαι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς Σχύλλης διὰ 
τοῦτο φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι τὰς χεῖρας αὐτοῖς 
προσέφερε" τὰς δέ γε Σειρῆνας, ὅτι τὰς χεῖρας οὐδενὶ 
σεροσέφερον, ἀλλὰ “τᾶσι τιόρρωϑεν ἐττῇδον, πάντας φασὶν 
ὑτεομένειν χαὶ ἀχούοντας αὐτῶν χηλεῖσϑαι. χαὶ ὃ Κριτό- 
βουλος ἔφη" Ὥς οὐ προσοίσοντος τὰς χεῖρας, εἴ τι ἔχεις 

ἀγαθὸν εἰς φίλων χτῆσιν, δίδασχε. Οὐδὲ τὸ στόμα οὖν, 
ἔφη ὃ Σωχράτης, πρὸς τὸ στόμα προσοίσεις; Θάρρει, 

αἰϊροθηάο. -- ἀντεπιϑυμεῖσϑαι 
τῆς ξυνουσίας. θὰ5 Ὀηρενθμη- 
ἰοπῈ ἀΐεβθ8 Αὐβάγυοκβ Πηάοί ἴῃ 
ἀδν ὀγβϑίγο θίθη (Ἰ οἰ Ομ τη [51 5 Καὶ τηϊὶ 
ἄδην νου μουροῃθπάθη ἐπιϑυμῶν ξυν- 
εἶναι ϑ8εῖηθ ΕγκΙᾶγαπηρ; ἀθηη ξυν- 
εἴναιϊϑί τε: τῆς ξυνουσίας. Τ,οἰίογο 8 
ἰδέ αἰϑὸ πϊηζυροίαρσί, πὶ ἀὰ8 8ῃ 
510}. δἰ π.} 10} ΒΟ δυβγθιο! μπὰς 
ἀντεπιϑυμεῖσϑαι ἀδτ  ογμογρ θη- 
ἄδθη δηἰβργθομθηὰ Ζὰ ογσᾷηζθῃ, νν ἃ8 
ἘΠῚ 80 ἰϑ ἢ 6Γ σοβοῃθηθη Κοηηίο, 
415. θεῖ μη! ἤθη Ὑογθθη 800 ἢ ἰπὶ 
Ῥαββὶν (νῖς ϑαυμάζεσϑαι, φϑονεῖ- 
σϑαιὺ); ἀδγ ἀφροηβίδηἀ ἀθ5 ἈΠ κίος 
ἰπὶ φηϊῖν βίοι. ὉΡοιβοίζο: ἀὰ [8 
ηἂπ β'οἢ Δ ἢ (ἀ. ἱ. χαῦ νυνὶ - 
ἀφο ἡϑοὸῖ ἄδθη ὕπμρδηρ πϊί 
πΐγ 56 ἢηΐ. Ὠὰ5β χα ᾿ιᾶὶ ἀδθγ Β6- 
ἀδπάθ δυο νοῦ ἀντιφιλεῖσϑαι ὑπὰ 
γὸὺ7Ὶ αντιποϑεῖσϑαι ἵπὶ δίηπηρ, βοίχί 

65 Δ06Γ, πὶ ἀἶθ Ῥαγί 6] πἰοῃ Ζὰ 
μϑυΐδη, ΠῸΓ ἱπὶ ἰοἰζίθη ϑαίζρ! θα 
πη ΖυγᾶΓ Πδομαάγθοκβυο ]), 

29, τούτων, πᾶ]. τοῦ φι- 
λεῖν. τοῦ ποϑεῖν, τοῦ ἐπιϑυμεῖν 
ξυνεῖναι. ἘΒ8 ννἱτὰ δαοῃ Κυιιί. [1606 
ἄσγο [1606 δγγθθθη πηΐββθη. -- 
ἀποκχρύπτου, δῖε 1], 8, 14, 

80. χαὲ μήν. 8.1, θ, 3. -- ἀλ- 
λως τε καί, θεοβϑοπάργβ, Ζζὺ- 
τ 81. ον κα ἴν., 59. 

81. τὸ τὰς χεῖρας .. τοὺς 
χαλούς. Κοηβίν. τὸ ποιεῖν τοὺς 
καλοὺς ὑπομένειν προσφέροντα 
τ. χ: ΞἊΝ φευγειν υπομὲε- 

γειν... χηλεῖσϑαι ϑ5ϊπά πῇηϊ- 
{να ἀθ8 Ἱπῃρϑυίε κί Πη8. 

32. ὡς οὐ προσοίσοντος, 
πᾶ Πλ] 0 μοῦ, ἀδ5 ἃ 33 πἰηζυρείαρι 
ἰδί, 85. Κι, 47, 4, 3. Ὁ. 58ὅ, ἃ. ερεη 
ὡς τὴῖΐ 8050]. θη. χὰ 1, 1, 4. -- 

80 

31 

32 
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ἔφη ὃ Κριτόβουλος᾿ οὐδὲ γὰρ τὸ στόμα πρὸς τὸ στόμα 
“τροσοίσω οὐδενί, ἐὰν μὴ καλὸς ἢ. Εὐϑύς, ἔφη, σύ γε, 
ὦ Κριτόβουλε, τοὐναντίον τοῦ συμφέροντος εἴρηχας" οἱ 
μὲν γὰρ καλοὶ τὰ τοιαῦτα οὐχ ὑπομένουσιν. οἱ δὲ αἰσχροὶ 
χαὶ ἡδέως προσίενται. νομίζοντες διὰ τὴν ψυχὴν χαλοὶ 
χαλεῖσϑαι. καὶ ὃ Κριτόβουλος ἔφη" Ὥς τοὺς μὲν χαλοὺς 

φιλήσοντός μου, τοὺς δ᾽ ἀγαϑοὺς χαταφιλήσοντος. ϑαρ- 
ρῶν δίδασχε τῶν φίλων τὰ ϑηρατιχά. χαὶ 
της ἔφη Ὅταν οὖν, ὦ Κριτόβουλε. φίλος τινὶ βούλῃ 
γενέσϑαι. ἐάσεις μὲ χατειττεῖν σου ττρὸς αὐτόν, ὅτι ἀγα- 
σαί τε αὐτοῦ χαὶ ἐπιϑυμεῖς φίλος αὐτοῦ εἶναι; Κατη- 

γόρει. ἔφη ὃ Κριτόβουλος" οὐδένα γὰρ οἶδα μισοῦντα 
τοὺς ἐπαινοῦντας. Ἐὰν δέ σου προσχατηγορήσω. ἔφη. 
ὅτι διὰ τὸ ἄγασϑαι αὐτοῦ χαὶ εὐνοϊχῶς ἔχεις πρὸς αὖὐ- 
τόν, ἀρα μὴ διαβάλλεσϑαι δόξεις ὑπ᾽ ἐμοῦ; ᾿Αλλὰ χαὶ 
αὐτῷ μοι. ἔφη, ἐγγίγνεται εὔνοια πιρὸς οὺς ἂν ὑπολάβω 
εὐνοϊχιῦς ἔχειν τιρὸς ἐμέ. ἔφη ὃ Σωχρά- 
της, ἐξέσται μοι λέγειν πτερὶ σοῦ πρὸς οὺς ἂν βούλῃ 

ς ΄ 

ο Σωχρα- 

» 

Ταῦτα μιὲν δή, 

εὐϑυς.. εἴρηκας. ἔπ, 5ἰαϊέηι ἔτι, 
Ογἱξοδιίο, αἰαϊοίϊ θα, χηαθ ἐγιε- 
ἰΐα ἐἰθὲ [076 Ρ»αθαϊοο. (ϑ οἰ οι). 
-- καλοὶ .. αἰσχροί. Ἀυῖί. 
Ῥυδαοιίο νοῦν χαλός γοη βου ν 
δομδη οὶ, ϑοκιαίοβ 406 Γ. ἀπ ἄδη 
ΘΟΠΟΓΖ 468 ΚΗΪ. πεῖν δἰπθπι πάγοι 
Θ0Π 6.2 σὰ ΒΟΠ] ρθη, ηἰπηηΐ καλοί ἴμὶ 
ΒΙ{Π|ονθπ, αἰσχροί ἃἴθον ἴθι ἀπίβου- 
ΠΙΟμθὴ. δίηπο (ἀϊ6 Η ἃ [511Ὸ ἢ} 6), 
ψγοταιΠ ἀάπη Κυὶι. ἀσγοῦ (Γαι Βοοἷ- 
ἀυπρ᾽ ΖυνἸβο θη χαλούς υαπὰ ἀγα- 
ϑούς ἀἷεδ Δι οἱ θυ β κεῖϊ θοδοίεἰβι. 
-- χαὶ ἡδέως, δ58ν βοτην 
χκαλεῖσϑαι. ἿΝ οὐ γίοί ΠῚ 
ὑπολαμβάνεσϑαι οἄδι δοχεῖν εἶναι. 

99. κατειπεῖν σου, ἀϊν 8 ΕἸ - 
Ζυβϑᾶροη, ΒΟΠΘΥΖ ας νὴ οἰννὰβ 
αυΐοιη. Αὐ ἀθη 0 Π6 2 οἰπρονοπά 
νυν  ἀθυὶ ΚΙΤ.: χατηγόρει. --᾽ἀγα- 
σαϊτεαυτοῦ. οἴνηθ οἴπθῃ Δ οα8. 
υνὶο ἰπὶ [οἱ α. ὃ. νυ ἃπγοη ἃ βοηβί, νγῸ 
ἀν Αοουϑ. [6}}1. ἀθν ἀορομβίδηα 
ἀον Βοναπάδιαῃς ἴῃ οἰηθαι νρἃῃ- 

φυηρσδϑαίζ ἰἰοοί, ννὶὸ ΤΥ, 2, 9. οἄδν 
ἴῃ οἰθθπὶ ἄδθ (δηϊίἷν θοἰποΓἄρίθη 
Ῥανεϊχὶρ, νῖ Θεκοη. ἸΥ̓, 21: ἄγα- 
μαι τοῦ χαταμετρήσαντός σοι χαὶ 
διατάξαντος ἕχαστα τούτων. 5. 
Κι 41:10. ς ἐπαινοῦν- 
τας. ὃεν βορυ, ἀ65 ἐπαινεῖν ᾿ἰοοὶ 
ἴῃ ἄγασαι ἀπὰ ἐπιϑυμεῖς φίλος 
αὐτοῦ εἶναι. 

84. διαβαλλεσϑαι, τὰ Ἐ6}:- 
6 η, ΜΘ νον οῦ χατειπεῖν απὰ 
προσχατηγορήσω. θδῦ 4 Πγὸ πῃ 
ἀἴδβονῦ σϑηζοη ἰγο ΐβο. σϑἢα θη ἢ 
5,611. ἴδει: Εξ ἴϊοσι ἀοοῖν ἃ ἀν 
Ἠδηά, ἀαῖς ἀδϑ. νγὰ8 ἴθ νουβο  ασ 6, 
ἄον οἰη δοιβί ἀπὰ βἰομοῦβίο δ ὃς 
ἰδι, ἀἷν ἀδδβ δηάογοι. Εγθαῃἀβοιαῖι 
δ ΘΡΜΌΓΡΘΗ. 50 νἷὸ ἴῃ εὐνοϊχῶς 
ἔχεις οἴπο διοϊσογαης ᾿ϊοσὶ σόσδῃ 
ἄγασαι, 80 ἴῃ διαβάλλεσϑαι βερδῃ 
χατειπεῖν. ---- ἀλλὰ χα ἐς Ἰδ Πα τὸ 
Επιροσησαηρ, ἀν δὴ οἷν οἷπο γοὺ- 
ποϊηοπάο Βονθραῃσ ἀ65 Κορίδβ γοῦ- 
᾿νουσοιοὰ ἀδηϊκοη τηῦθο. 
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φίλους ποιήσασϑαι. ἐὰν δέ μοι ἔτι ἐξουσίαν δῷς λέγειν 

χερὶ σοῦ, ὅτι ἐτειμελής τὲ τῶν φίλων εἶ χαὶ οὐδενὶ οὕτω 
χαίρεις ὡς φίλοις ἀγαϑοῖς, καὶ ἐττί τε τοῖς καλοῖς ἔργοις 

τῶν φίλων ἀγάλλῃ οὐχ ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ χαὶ ἐπεὶ 
τοῖς ἀγαϑοῖς τῶν φίλων χαίρεις οὐδὲν ἧττον ἢ ἐπὶ τοῖς 
ἑαυτοῦ, ὅττως τε ταῦτα γίγνηται τοῖς φίλοις, οὐκ ἀπο- 
κάμνεις μηχανώμενος. χαὶ ὅτι ἔγνωχας ἀνδρὸς ἀρετὴν 
εἶναι νιχᾶν τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιοῦντα, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 

χαχῶς, τιάνυ ἂν οἶμαί σοι ἐπιτήδειον εἶναί μὲ σύνϑηρον 
τῶν ἀγαϑῶν φίλων. Τί οὖν, ἔφη ὃ «Κριτόβουλος, ἐμοὶ 

τοῦτο λέγεις, ὥσττερ οὐχ ἐπὶ σοὶ ὄν, ὁ τι ἂν βούλῃ τιερὶ 
ἐμοῦ λέγειν; Πὰ “1 οὔχ, ὡς ττοτε ἐγὼ ̓ Ισπασίας ἤχουσα᾽" 
ἔφη γὰρ τὰς ἀγαϑὰς σπιρομνηστρίδας μετὰ μὲν ἀληϑείας 
τἀγαϑὰ διαγγελλούσας δεινὰς εἶναι συνάγειν ἀνϑρώτιους 
εἰς χηδείαν, ψευδομένας δ᾽ οὐχ ἐϑέλειν ἐπαινεῖν" τοὺς 
γὰρ ἐξαπατηϑέντας ἅμα μισεῖν ἀλλήλους τὲ χαὶ τὴν τερο- 
μνησαμένην" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ “τεισϑεὶς ὀρϑῶς ἔχειν ἡγοῦμαι 
οὐχ ἐξεῖναί μοι σιερὶ σοῦ λέγειν ἐπαινοῦντι οὐδέν, 
ἂν μὴ ἀληϑεύω. 

ὅ τι 
Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὃ Κριτόβουλος, τοι- 

οὗτός μοι φίλος εἰ, ὦ Σώχρατες, οἷος, ἂν μέν τι αὐτὸς 

ἔχω ἐιιτήδειον εἰς τὸ φίλους χτήσασϑαι. συλλαμβάνειν 

9ύ, τοῖς ἑαυτοῦ ΞεΞ-: τοῖς σαυ- ΒΟΒόηΠοῖί πὰ ποῖα Βιἀπης Ρ6- 
τοῦ ν8]. 1, 2, 40. -- ἔγνωκας. ἐ ΐθη τα ἀθ8 Ῥεῖ ΚΙ 65. ἄθυθῃ 
εἶναι, γιγνώσκω "ιαὶ ἀδῃ Ἀρριδ8. 
ἰν πὴϊΐ ἄδην [πΠηϊἰν (πἰοῦ! 445 Ῥατ- 
ἰχὶρ) ἴῃ ἀδν Βεάἀοαϊαηρ. » ΘΠ ΚΘ ηΠ6, 
ΠΘἤπΙ6 ἃη, πιοῖπο. --- τοὺς δ᾽ ἐχ- 
ϑροὺς χαχῶς. ἴῃ ἀΐδβον Αηβιομί 
ἰδ αἰϑὸ ἀἷθ ϑοκγαίίβοιθ Μοταὶ ἄθογ 
ἄδη ἠδιϊο πα! στ Θο Ιβο θη δίαπάραπκί 
ηἴονί πἰηδυβοοἰζοιηπηθη. Υα]. ἃ 00}, 
νγὰ8 Θόῖκν. ΠΙ, 9, 8. ἀηΐοῦ φϑόνος 
νϑιβίθμί. Απάδιβ δεῖ Ρ]αίοη ἱπὶ 
Κυϊίοπ 49 ὑπὰ Ὀδβοπάθιβ τορ. [, 
8384, Β. Β΄. -- εἶναί με. γ εβθη 
μὲ 8. :ὰ σαυτόν 1, 4, 8. -- - σύν- 
ϑηρον. 6]. ζὰ ϑηρᾶν ὃ 28. 

80, ὥσπερ... ὄν, 415 ΟΡ 68 
ποδὶ δ ἀϊν οἰἅπάρ, 85. Ζὰ ], 
1, 4. --- ΑΔσπασίας, ἀοτι ΠῚ 

σοἰβίγοϊοῆθη Ὁπησαηρσ Δ οἢ 0 Κν, σ6- 
ῃοίβ, Νδῃῃ αἴθβοὺῦ 061 Ὀεὶ Χρη, 
ὑπαὶ ΡΙαίοι ἰἤγοι υνῖθ ϑοῖπον Προ ἢγο- 
εἶ σοάρηκί, 80 ἰδί ἀδ5 παν 415 [τοὸ- 
ηἷ6 σορθηῃ ἄδῃ δ εἰβιιο  ἔβγιι ἢ Π) ἸΘΏΘΓ 
Βγδὰ δηζΖιβοῆθη. πὶ πηβϑγοιὺ 5.6}16 
᾿οσὶ 65 ἃπη Τάρο, ἀδίβ 65. Κοίῃοι 
᾿Αϑρδβίὶα θϑάυγ[(.. ἀπὶ οἰηθπὶ 50 Ἀν, 
ἀϊα Πΐδν [οϊφοπάς Πρ ῆγο σὰ σοθθη. 
--οὐκχκ ἐθέλειν, Βοεὶ πο! εἰ τὸ 
(ἀν ἀνγαϑ, προμνὼ Ατί, ἀᾶσὰ 
Θη 50 }}} ὅββϑη 816 δῖ οἷ ᾿εἰσμί, 
φευδομένας ἐπαινεῖν (αεοἰιῦνι Ζὰ- 
ΒΔ ΠΊΠΠΘη) οἴἠἱΐ Γὔροη ἀ. ἱ. σοσθῃ 
ἀϊο ΔΕ οἱ σὰ Ἰοθοη“. 

81. οἷος, ποῖ πδοῖϊ τοιοῦτος, 
πὶΐ ἴοΙο, ΤηΠηἰιῖν. 8. ἃ, αγδηιπι. Ζὰ 

86 



38 

89 

180 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

μοι" εἰ δὲ μή, οὐκ ἂν ἐθέλοις πλάσας τι εἰπεῖν ἐπὶ τῇ 
3 - ᾿Ὶ ᾿ , 2 ΣΙΝ 2 ς υ ΄ 5- ΄ 

ἐμῇ ὠφελείᾳ. Πότερα ὃ ἂν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ὦ Κριτό- 

βουλε, δοχῶ σοι μᾶλλον ὠφελεῖν σὲ τὰ ψευδῆ ἐτεαινῶν 
ἢ πείϑων πειρᾶσϑαί σὲ ἀγαϑὸν ἄνδρα γενέσϑαι; εἰ δὲ 
μὴ φανερὸν οὕτω σοι, ἐχ τῶνδε σχέψαι" εἰ γάρ σε βου- 
λόμενος φίλον ποιῆσαι ναυχλήρῳ ψευδόμενος ἑπαινοίην, 
φάσχων ἀγαϑὸν εἶναι κυβερνήτην, ὃ δέ μοι πεισϑεὶς 
ἐπιτρέψειέ σοι τὴν γαῦν μὴ ἐπισταμένῳ κυβερνᾶν, ἔχεις 
τινὰ ἐλπίδα μὴ ἂν σαυτόν τε χαὶ τὴν ναῦν ἀπολέσαι; ἢ 
εἴ σοι πείσαιμι χοινῇ τὴν πόλιν ἐἰξυδόμελδξι ὡς ἂν στρα- 
τηγιχῷ τε χαὶ δικαστιχῷ χαὶ ττολιτιχῷ, ἑαυτὴν ἐπιτρέψαι, 
τί ἂν οἴει σεαυτὸν χαὶ τὴν πόλιν ὑπὸ σοῦ παϑεῖν; Υ' εἴ 
τινας ἰδίᾳ τῶν πολιτῶν στείσαιμε ψευδόμενος, ὡς ὄντι 
οἰχονομιχῷ τε χαὶ ἐπιμελεῖ, τὰ ἑαυτῶν ἐπιτρέψαι, ἀρ᾽ 
οὐχ ἂν πεῖραν διδοὺς ἅμα τε βλαβερὸς εἴης χαὶ χαταγέ- 

λαστος φαίνοιο; ἀλλὰ συντομωτάτη τὲ χαὶ ἀσφαλεστάτη 
χαὶ χαλλίστη ὅδός, ὦ Κριτόβουλε, ὅ τι ἂν βούλῃ δοχεῖν 
ἀγαϑὸς εἶναι, τοῦτο χαὶ γενέσϑαι ἀγαϑὸν πειρᾶσϑαι. 

ὅσαι δ᾽ ἐν ἀνϑρώτπτοις ἀρεταὶ λέγονται, σχοπτούμενος εὑ- 
σήσεις πάσας μαϑήσει τε καὶ μελέτῃ αὐξανομένας. ἐγὼ 
μὲν οὖν οὕτως, ὠ Κριτόβουλε, οἶμαι δεῖν ποιεῖν ἡμᾶς. 

Ι, 4, 6. --- εἰ δὲ μή. 80 [οΙρὶ 800 ἢ 
Π, 9,11 υαπὰ βοηϑί ἢ Ο]Ὶ ἂν (ΞΞ- ἐὰν 
ΠΣΟῚ ἢν) μέν εἴη εἰ δὲ μη, ἱπάθπι 
65 ἃη ἀδγ φυνοϊίθῃ δί6} 16 σοηΐρί, 
ἀϊο Βράϊηριπρ, αἀἷθ δὴ ἄἀξδι ογβίθη 
5.6116 415 οἷπθ, ἄθγθη Εν] πο νὴ 
ἄον Ζυκαυηῖι ουννατίοι νυγὰ, ἀυγοὶ 
ἄν ὈοδΖοίομποι ἰβί, πὰ ἰπὶ 8|1|56- 
πη ΘἴΠ6 ἢ (ἄστο!ι εὖὸ δηζυάοαίθη, --- 
οὐχ ἂν ἐϑέλοις, 5ἰαι{ ᾿ς ἀθπὶ 
1ηΠηϊν (πδοἢ οἷος) [οὐ Ζυ ΓΔ ἤΓ θη, 
ἸΘΌΒαἴίου : ἀὰ ννἅγοϑί ἀὰὺ πἰοιὶ 
ξδβϑοόπηεπ ἃ. 5. Ὑ'. --- Πότερα 
ὅ᾽ ἂν. Νερθη ΘΈΡΕΣ ΖΟ, 5.19. 
38. γάρ, ἢ ἃ τὴ 1ΐ ἢ. σοι 

τὴν ναῦν, ἀὶν Βα ὩΣ 
ἐλπίδα μὴ ἂν εν ἀπολέσαι, 
ἄον ἴῃ. δου. τὴἱξ ἄν πδοὴ ἐλπίδα 
γνΘηΐβ. νουβο θάθη νόπὶ ἰηΐ. ἰαΐ, --- 
ως ἂν... πολιτικῷ, πᾶ]. 

ὄντι. Ζὰ ὡς ἂν Παΐ τπδῃ εἰσϑηί- 
Ἰϊοῖ ἀὰς ν ΤΠ ΘΠ θη ἀδ Δ γΡυηι Ζὰ 
εγβϑηζθῃ, 150: ὡς ἂν.. πολιτικῷ 
ὄντι ἑαυτὴν. ἐπιτρέψαι πείσαιμι. 
Ὠίοβοβ ὡς ὧν, Ὀοὶ ἀδηλ μηδ 510} 
ἄἀδγ ἀτοριῦπρΠοθθη Ετρϑηζαηρ ννοΣ] 
πἰος πϑὴγ Ὀονναἴβί γᾶγ, υἱγὰ Ζζὰ 
εἴποι: γὶρ οἴννα. δε). ΠῚ, Ὁ. 4; 
8, 1. [πὶ [οἸβοπάθη ἃρὲγ ὡς ὄντι 
οἰχονομιχῷ δἰπίδο : 815. δἴηθαι ἴῃ 
ἄἀογ εγνναιὰηρ ἀδ5 Ἠδυβυνθβθηβ 
Βοϑβο ϊοκίοη Μδπηο. --- οἴει σεαυ- 
ΤΟΥ παϑεῖν. 8. τὰ Ἰ, 4, 8. 

89. ὅ τι... δοχεῖν ἀγαϑὸς 
εἶναι ων οὐἶ π΄“. ῬΕΙΒΕΊΗΝ, ἀδάδηκε 
ἵπ θθῖπα 6 ἀθυβθι θη Ἐοτηὶ 1, Τὶ, 1. 
-- ἐν ἀνϑρώποις. 8. τὰ ΙΠ, 
θ, 2. -- μαϑήσει ως μελέτῃ 

ξανομένας. 8. ἃ. ἘΐΩΙ. ὃ 18. Ὡ 

οὐ τως, ἃ. ᾿. ἴῃ ἀδγ νοῃ πηὶγ 
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εἰ δὲ σύ πτως ἄλλως γιγνώσκεις, δίδασχε. χαὶ ὁ Κριτό- 
ᾳ ᾽ ) ᾽ ς » -- 3 , ᾽ 

βουλος, .4λλ αἰσχυνοίμην ἂν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἄντι- 
λέγων τούτοις" οὔτε γὰρ καλὰ οὔτε ἀληϑῆ λέγοιμ᾽ ἄν. 

Καὶ μὴν τὰς ἀπορίας γε τῶν φίλων τὰς μὲν δι᾿ 
ἄγνοιαν ἐπειρᾶτο γνώμῃ ἀκεῖσϑαι, τὰς δὲ δι᾿ ἔνδειαν 
διδάσχων χατὰ δύναμιν ἀλλήλοις ἐπιαρχεῖν. ἐρῶ δὲ καὶ 
ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα αὐτῷ. “Ἵρίσταρχον γάρ στοτε δρῶν 
σχυϑρωττῶς ἔχοντα, Ἔοιχας, ἔφη. ὦ ᾿“ρίσταρχε. βαρέως 

φέρειν τί" χρὴ δὲ τοῦ βάρους μεταδιδόναι τοῖς φίλοις" 
ἴσως γὰρ ἂν τί σε χαὶ ἡμεῖς κουφίσαιμεν. χαὶ ὃ “4ρ(- 
σταρχος, ᾿“λλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐν στολλῇ γέ εἶμι 
ἀπιορέᾳ. ἐτεεὶ γὰρ ἐστασίασεν ἡ πόλις, ττολλῶν φυγόντων 
εἰς τὸν Πειραιᾶ, συνεληλύϑασιν ὡς ἐμὲ χαταλελειμμέναι 
ἀδελφαί τε χαὶ ἀδελφιδαῖ χαὶ ἀνεψιαὶ τοσαῦται. ὥστ᾽ 
εἶναι ἐν τῇ οἰχίᾳ τέσσαρας χαὶ δέχα τοὺς ἐλευϑέρους" 

λαμβάνομεν δὲ οὔτε ἐχ τῆς γῆς οὐδέν᾽ οἱ γὰρ ἐναντίοι 
χρατοῦσιν αὐτῆς" οὔτε ἀτιὸ τῶν οἰχιῶν" ὀλιγανϑρωττία 
γὰρ ἐν τῷ ἄστει γέγονε" τὰ ἔπιτελα δὲ οὐδεὶς ὠνεῖται. 
οὐδὲ δανείσασϑαι οὐδαμόϑεν ἔστιν ἀργύριον. ἀλλὰ πρό- 
τερον ἄν τίς μοι δοχεῖ ἐν τῇ ὁδῷ ζητῶν εὑρεῖν ἢ δανει- 
ζόμενος λαβεῖν. χαλετὸν μὲν οὖν ἐστιν, ὠ Σώχρατες, 
τοὺς οἰχείους πιεριορᾶν ἀττολλυμένους, ἀδύνατον δὲ τοσού- 
τους τρέφειν ἐν τοιούτοις πράγμασιν. ἀχούσας οὖν ταῦτα 
πὰ δεν , , ἘΣ »} ω ς ΄ " 
0 Σωχράτης, Τί ποτέ ἔστιν, ἔφη. ὁ τι ὁ Κεράμων μὲν 

δυδεϊηδηπἀενροβείζίεη Δ εἶδ. --οὐ- χον. Υοη ἴππὶ ἰδέ βοηβί πίοι β 
τως... ποιεῖν ἡμᾶς. 8. ἃ. Δη- δον 68 Ῥεκδηηί. 
᾿ιδηρ. 3. ἀλλὰ μήν. 184 [ἅτν ΔΓ. 

ὦ. ΤΏ Π4}{: Εἰπον ἔγοῖθη ΕΖ ΘΠ ἢ’ 
ἰδ 68. πίοῃΐ ἀηνντγαάϊρ, οἷπθ ηὔίΖ- 
᾿οῖα Τηδύρκεῖί σὰ ἄρθη, Ὀύγοὴ 
ἀΐοβε Κοπηηΐ ΝΥ ΟΠ]βίαπα, σοροηβοὶ- 
τἰρε Απογκθηπαπρ ἀπὰ ΕΤοααΐρ Κοὶ. 
ἴῃ ἀΔ8 ἤδυβ. ΥΕ]. 1, 2, 57. 

{ γνώμῃ, ἃ. 1, ἄυχοι Ἐγίθι!ὰηρ 
γοη Βαΐ, ννῖε Καρρ. 7 υ. 8 86- 
ζεϊρί ἰδι, βερθη θογρ  βί6}}} ἄἀδπὶ 
διδάσκων ἀλλήλοις ἐπαρκεῖν 
Καρρ. 9 ἃ. 10. ἔν --Ἡ χαὶ 
μήν ἴαπι υενο. --- Ἀρίσταρ- 

-- ἐστασίασεν ἢ πόλις, κ81]5 
80} Αἰπθη8. ΕἸη πα 6. ἀθγοι ᾿γ- 
βδηάον ἀἰθ 80 ἀπά ἄδπηη ἀϊε 10 Τγ- 
ΓΔΠΠ6η ΠοΡ ΒΟ ίθη, ἀϊδ υηίεν ΤἬναβυ- 
θὺ}5 Βάμγαηρ νοὴ ἀδγ Υ οἰ Κβρϑτίεϊ, 
γγΘ] οἢ16 β' ἢ ἀδ5 Ρεὶγᾷθυβ θη εἰρὶ 
μαίί6, θοκἂπιρς ννυγάθη, 404 -- 409 
ν. ἢν. δ!]θη. ἢ ἀρ. ὃ. ὑπὰ 4. -- 
τοὺς ἐλευϑέρους, Μᾶππεν υπὰ 
Ετάυθη, --- λαμβάνομεν. 8. 1, 
9, ὃ. 

8, Κεράμων, ππροκαᾶπηίΐ, --- 

- 
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πολλοὺς τρέφων οὐ μόνον ἑαυτῷ τε χαὶ τούτοις τὰ ἐπι- 
τήδεια δύναται τπταρέχειν, ἀλλὰ χαὶ τεεριττοιεῖται τοσαῦτα. 
ὥστε χαὶ σιλουτεῖν, σὺ δὲ πολλοὺς τρέφων δέδοιχας, μὴ 
δι᾿ ἔνδειαν τῶν ἐπιτηδείων ἄτταντες ἀτιόλησϑε; Ὅτι νὴ 
ΖΦ, ἔφη, ὃ μὲν δούλους τρέφει, ἐγὼ δὲ ἐλευϑέρους. Καὶ 
πότερον, ἔφη, τοὺς τταρὰ σοὶ ἐλευϑέρους οἴει βελτίους 
εἶναι ἢ τοὺς παρὰ Κεράμωνι δούλους; Ἐγὼ μὲν οἶμαι. 
ἔφη. τοὺς πταρὰ ἐμοὶ ἐλευϑέρους. Οὔχουν, ἔφη. αἰσχρὸν 
τὸν μὲν ἀπτὸ τῶν πιογνηροτέρων εὐπορεῖν, σὲ δὲ ττολλῷ 
βελτίους ἔχοντα ἐν ἀπορίᾳ εἶναι; Νὴ 4. ἔφη, ὃ μὲν γὰρ 
τεχνίτας τρέφει. ἐγὼ δὲ ἐλευϑερίως πεπαιδευμένους. “4ρ᾽ 

οὐν, ἔφη, τεχνῖταί εἶσιν οἱ χρήσιμόν τι ττοιεῖν ἐπτιστά- 
μενοι; Π]Παλιστά γε, ἔφη. Οὐχοῦν χρήσιμα γ᾽ ἄλφιτα; 
Σφόδρα γε. Τί δὲ ἄρτοι; Οὐδὲν ἧττον; Τί γάρ; ἔφη. 
ἱμάτιά τε ἀνδρεῖα χαὶ γυναιχεῖα χαὶ χιτωνίσχοι χαὶ χλα- 

μύδες χαὶ ἐξωμίδες ; Σφόδρα γε, ἔφη. χαὶ πάντα ταῦτα 
χρήσιμα. Ἔπειτα, ἔφη, οἱ παρὰ σοὶ τούτων οὐδὲν ἐπί- 
στανται τιοιεῖν; Πάντα μὲν οὖν, ὡς ἐγῴμαι. Εἶτ᾽ οὐχ 
οἶσϑα. ὅτι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τούτων. ἀλφιτοττοιίας. Ναυσι- 
χύδης οὐ μόνον ἑαυτόν τὲ χαὶ τοὺς οἰχέτας τρέφει. ἀλλὰ 
πρὸς τούτοις χαὶ ὗς πολλὰς χαὶ βοῦς. καὶ περιττοιεῖται 

τοσαῦτα, ὥστε χαὶ τῇ ττόλει πολλάκις λειτουργεῖν, ἀττὸ 
δὲ ἀρτοποιίας Κύρηβος τήν τὲ οἰχίαν πᾶσαν διατρέφει 
χαὶ ζῇ δαψιλῶς, “ημέας δὲ ὃ Κολλυτεὺς ἀπτὸ χλαμυδουρ- 

ἃ Ὀοϑίθηῃ πη! ἄσπι ΓοἸσοηάδη γϑῖ- 
Ὀαυηάθῃ: γάρ --Ξ)λ. 

ὅ. ἀρ᾽ οὖν υπί(οιβομιοϊἀοι 510} 
Καιπὶ νοὴ οὐχοῦν, Εξ Ὀθοσίηῃΐ οἷπδ 

σύ δὲ πολλούς 50. (Τὰν ἀεῖὶπα 
ΨοΙ ϑ] (οἾ556. “ Νδη κὄπηίδ οὐ υίθη 
σὺ δὲ ὀλίγους, (ἀπάονο σὺ δ᾽ οὐ 
πολλούς); ἀδπῃ ἀΐθ 14 Εγοῖδθη νναῦθη 
οἴπθ 56 1 Ποῖηο 28}}} σθρθη ἀϊθ βἷολ 
οἷν ἀπ] νἰο]ο Πυπάογιο ο᾽δυίοπάδ 
Μοηρο νοὴ ϑ5Κίανθη, ἀἷθ οἰζθηδ 
Ποίοιο ᾿ναιθ, σι ἀθηθη Κογδιηοῃ 
Βοιονί δὰ 6 ΒΟ οἷης ; 06 ἀδϑηῃ 
σολῖ, ννῖὸ Ο1}}ν. τἱ ον θη θυ κί, ἀἃ8 
τ ΡΤ. πὶ ΘΟΙΡδγα οηἶβ γϑΡΊογθη. 

4. οὔχουν, πδοϊνά τ ὁ] 10}, γ10}}- 
γ)6 ἐβ ίι)", -- νὴ Δί", ΓΤ 
501} Κοῖηο Ααΐννοντί βοίη, βοῃάθιῃ 
πὰ ΔΠσοπηοὶῃ ἄρῃ ἀδάἀδηϊκθη ψ οἰ [6 ν- 
Γἄπγοα. (ν8]. ὃ 6) ἀπά νυἱτὰ ἀδίιοῦ 

ΒοΠ οἴη αν μα ΠΠορθη το ἔγαθο, απ ἀΐδ 
Απίννον ἴῃ Κοίηδι Ν᾿ εἶδε ΝΥΝ ρο 
Ἰνοϑιϊ πιο, 85. ζὰ οὐχοῦν 1], 1, 2. 
Ὀθονβοίζο: δῖπἃ πα νν Οἰν] Η 88 ἀ- 
γΟΥΚον βοϊοϊ ο δ αΐο, ἀϊὲ. 
-- εροει ἔπειτα δεν απὰ ὃ 
απ νόροι εἶτα ἃ ὃ ἃ. 18 5, τὰ ἢ 
2, 20. -- πάντα μὲν οὖν, νὶ 6]- 
μυ 4116 8. 

. διατρ ἐφ ει «ΜΝ δγπϑ γί", 
εν (Πουποὶ ζα-" ζατρεφής) γοΓ- 
δίδνκι ἀδη Υ ὀγ θα Πα  Πι" --- ὁ Κὸλ- 
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γίας, Πένων δ᾽ ἀττὸ χλανιδοτοιίας, ]εγαρέων δ᾽ οἱ τελεῖ- 
στοι ἀπὸ ἐξωμιδοττοιίας διατρέφονται; Νὴ α{, ἔφη, 
οὗτοι μὲν γὰρ ὠνούμενοι βαρβάρους ανϑρώπους ἔχουσιν, 

ὥστ᾽ ἀναγχάζειν ἐργάζεσϑαι ἃ χαλῶς ἔχει, ἐγὼ δ᾽ ἐλευ- 
ϑέρους τε χαὶ συγγενεῖς. Ἔπειτ᾽, ἔφη, ὅτι ἐλεύϑεροί τ᾽ 
εἰσὶ καὶ συγγενεῖς σοι. οἴει χρῆναι μηδὲν αὐτοὺς πτοιεῖν 
ἄλλο ἢ ἐσθίειν χαὶ χαϑεύδειν; τιότερον χαὶ τῶν ἄλλων 
ἐλευϑέρων τοὺς οὕτω ζῶντας ἄμεινον διάγοντας δρᾷς καὶ 
μᾶλλον εὐδαιμονίξεις ἢ ἢ τούς, ἃ ἐπίστανται χρήσιμα χιρὸς 
τὸν βίον, τούτων ἐπιμελομένους; ἢ τὴν μὲν ἀργίαν χαὶ 
τὴν ἀμέλειαν αἰσϑάνῃ τοῖς ἀνϑρώποις τυρός τε τὸ μαϑεῖν, 
ἃ σπιροσήχει ἐπείστασϑαι, χαὶ πρὸς τὸ μνημονεύειν, ἃ ἂν 
μάϑωσι, χαὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν τε χαὶ ἰσχύειν τοῖς σώμασι 
χαὶ πρὸς τὸ χτήσασϑαί τὲ χαὶ σώζειν τὰ χρήσιμα πρὸς 
τὸν βίον ὠφέλιμα ὄντα, τὴν δὲ ἐργασίαν χαὶ τὴν ἐπιι- 
μέλειαν οὐδὲν χρήσιμα; ἔμαϑον δέ, ἃ φὴς αὐτὰς ἐπίστα- 

σϑαι, πότερον ὡς οὔτε χρήσιμα ὄντα πρὸς τὸν βίον οὔτε 
ποιήσουσαι αὐτῶν οὐδέν, ἢ τοὐναντίον, ὡς χαὶ ἐπιμελη- 
σόμεναι τούτων χαὶ ὠφελησόμεναι ἀπ᾿ αὐτῶν; ποτέρως 
γὰρ ἂν μᾶλλον ἄνϑρωποι σωφρονοῖεν, ἀργοῦντες. ἢ τῶν 

χρησίμων ἐτειμελόμενοι; ποτέρως δ᾽ ἂν διχαιότεροι εἶεν, 
εἰ ἐργάζοιντο, ἢ εἰ ἀργοῦντες βουλεύοιντο περὶ τῶν ἐπι- 
τηδείων; ἀλλὰ χαὶ νῦν μέν, ὡς ἐγῴμαι, οὔτε σὺ ἐχείνας 

ἀαϊιθν ἀΔ5 Ναβαυ Πὰπὶ, Οὔ νν ΟΪ Αὐὶβί, 
ὃ 2 ΠῸΓ νοῃ Ἐτδυθῃ βρυϊονί. -- 

λυτεὺ ς, 8015 ἄδην δἰ{ἰβοῦ θη ΠΘπ]08 
Κολλυτός. --- χλανιδοποιίας, 
χλανίδες 5ϊπᾷ [εἴπογα ΟΡ εν κεἰ οι, ἄλλο. Νεβεῃ ἀεγ ϑι6!!η5 νΒ]. 
ΠΠΘΠΓ Ζπὶ ΡαΐΖ, πιεῖβί νοη Εταθθη. 1], 1, 11. -- γὴν: (0) "ίαν καὶ 
Βείγαθθη, ἐξωμές, εἶπε τὶ Τυηϊοᾶ τὴν ἀμέλειαν. .ὠφέλ ἐμα ὃν- 
ὁΠπ6 ἄτπιοὶ. Πα σαηζα 5.6}16 ζοῖσί, τα. 5. 20 χρησιμώτερον 1 8:1. 
ψνὶο ννοὶὶ ἀδηναὶβ ΞΟΠ ἀΐο Τοϊαπα 8. ἔμαϑον οἰδτηίθη βίθ “, ηϑἢ)- 
ἀθγ Αὐθεῖ! Του  Θβο ἢ θη νγὰγ. --- 
ὠνούμενοι... ἔχουσιν, ΒΡ 6ἢ 
πο π΄ :-. Ὁ. ΚΙ. 90, 9. 6. 
Ηϊεν ρᾶιΐ. ργδθβ. ννθβθῃ 468 νίδάοι. 
ποθ Καυΐθῃβ (οἰ ΘηΆΠ16} : Ἰηάδιη 
βῖ6 βε Κδυ[θη). -- ὥστ ἄναγ- 
κάξειν, 580 ἀαΓϑ8 316 816 
τη σοι Κὄπηδη. -- ἃ χαλῶς 
ἔχει, Ξξὸ φιίαθ ἀθοθηξ, (βοδηδ 
580}}6Π) ϑ ΠΤ νὶ. 

1. ἐλεύϑεροι, κἃ15. Οδίίαπρ ; 

ἸῸΝ ἀοῖης Ἠαμσσοποϑβίπηδῃ (αὐτάς) 
ἔμαϑον ἀθ5 ΝΔΟΠ τ ΟΚ8 ΠΔΙ ΘΓ γοῖ- 
ΔΘ ΘΑ(6}}} (ϑίαιι πότερον δὲ ἔμα- 
ϑὸν ἃ.) ἀπά απ πότερον ποΡδῃ 
ὡς τὰ Ὀείηροη. -- ὡς ξϑμῦγι ἀποὶι 
Ζζὰ ποιήσουσαι. Δγόρθη ἀθν ἀυτγοὶὶ 
οὔτε οὔτε νογρυηάθηθη Ρατιὶ- 
φὶρίθη ἴῃ νϑυβο ! άδθηθη Καβαβ να]. 
ἘΠ "Ὁ, τς ποτέρως 5. 1, θ, 18. 

9. ἀλλὰ χαὶ, ἃ. ᾿. δ τὰ 
Κοιπμπιῖ ΔΡ 61 ποοῖϊ. -- νῦν» Ὀ6- 
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φιλεῖς οὔτε ἐχεῖναι σέ, σὺ μὲν ἡγούμενος αὐτὰς ἐτειζη- 
μίους εἶναι σεαυτῷ. ἐχεῖναι δὲ σὲ δρῶσαι ἀχϑόμενον ἐφ᾽ 
ἑαυταῖς. ἐκ δὲ τούτων χένδυνος μείζω τε ἀ:τέχϑειαν γί- 
γνεσϑαι χαὶ τὴν προγεγονυῖαν χάριν μειοῦσϑαι. ἐὰν δὲ 
προστατί σῃς, ὅτεως ἐνεργοὶ ὦσι. σὺ μὲν ἐκείνας φιλήσεις, 
ὁρῶν ὠφελίμους σεαυτῷ οὔσας. ἐχεῖναι δὲ σὲ ἀγατεήσου- 
σιν, αἰσϑόμεναι χαίροντα αὐταῖς. τῶν δὲ περογεγονυιῶν 
εὐεργεσιῶν ἥδιον μεμνημένοι τὴν ἀττ᾽ ἐχείνων χάριν αὐξή- 
σετε. χαὶ ἐκ τούτων φιλιχώτερόν τε χαὶ οἰχειότερον ἀλλή-- 
λοις ἕξετε. εἰ μὲν τοίνυν αἰσχρόν τι ἔμελλον ἐργάσεσϑαι, 
ϑάνατον ἀντ᾽ αὐτοῦ προαιρετέον ἢν᾽ νῦν δὲ ἃ μὲν δοχεῖ 
χάλλιστα χαὶ τιῤειτωδέστατα γυναιξὶν εἶναι ἐπίστανται, 
ὡς ἔοικε" πάντες δὲ ἃ ἐπίστανται δᾷστά τε χαὶ τάχιστα 
χαὶ χάλλιστα χαὶ ἥδιστα ἐργάζονται. μὴ οὖν ὄχνει, ἔφη 
ταῦτα εἰσηγεῖσθαι αὐταῖς, ἅ σοί τε λυσιτελήσει χἀχείναις, 
χαί, ὡς εἰχός, ἡδέως ὑτταχούσονται. ᾿.1λλά, νὴ τοὺς ϑεούς. 
ἔφη ὃ ᾿Αρίσταρχος. οὕτως μοι δοχεῖς χαλῶς λέγειν. ὦ 
Σώχρατες, ὥστε πρόσϑεν μὲν οὐ προσιέμην δανείσασϑαι, 

εἰδώς, ὅτι ἀναλώσας ὃ ἂν λάβω οὐχ ἕξω ἀποδοῦναι. νῦν 

δέ μοι δοχῶ εἰς ἔργων ἀφορμὴν ὑττομενεῖν αὐτὸ ττοιῆσαι. 
Ἔχ τούτων δὲ ἐπορίσϑη μὲν ἀφορμή, ἐωνήϑη δὲ ἔρια" 

χαὶ ἐργαζόμεναι μὲν ἠρίστων. ἐργασάμεναι δὲ ἐδείπνουν, 

Ζεϊομηοὶ ἀΐε σοροηνναγι σε [ἃρ66. 
Πδῖη νῦν μέν φδῃίβρυϊος ΠΔΟΙ ΘΓ 
ἐὰν δέ. --- χίνδυνος... γίγνε- 
σϑαι, 56] ἔθηθιο Κοηβιτακιΐοη βίαι 
μή τὰ. ἀ. Κοη). -- προστατή- 
σῃς ὥὕπως »ἀαγαυ ἢ] 5“. ἀθ8- 
μα] ὅπως νἷδ θεῖ ἄθη γεγθεπ ἀδ8 
ΒΟΓΡΘΠΒ, νΕΓΡΊ. 1, 1, 1; προστα- 
τεῦσαι ὅπως ΑΠΔΡ. ΝΟΣ Ἂς 
αὐξήσετε, ἴῃ ἀθι Ζυνοϊ θη Ρεγβοη, 
Ἰπβοίθιπ χάρις οἷπ νυ θοΠβο βοὶ εἶσ ο5 
ὙΦ ἢ (ηἰβ (φνν βοῦμθη ἀδπὶ (δ θὲ. 
ὑπᾶὰ ἄδη ἘπιρΓἀΠρ ον πη θη) ὈδΖοίοὶι- 
πρί. ἐχείνων 56} δυΐ εὐεργεσιῶν. 

10. εἰ μὲν τοίνυν... ἔμελ- 
λον, ΘΠ 516 ἡ [ΓΘΊ ΟΝ... 
πὴ ἢ [8 [6 -- προαιρετέον ἣν 
ἢ πα ἄν, 808 ἀφιηβοί θη ατυπάδ 815 

χρῆν, ἔδει, προσῆχεν. --- νῦν δέ. 
δι. χὰ 1, ὃ, 14. 

11. ἀλλά [αϑὶ Ξξ ,)8“", Ἰεθμδ (8 γ 
Αὐβάγαοκ ἀδὲ Ζυβεϊπηπιθηβ,. -- ὥσ- 
τε, πρόσϑεν μὲν... νῦν δέ. 
θεῖ δγδὶο ϑαΐΖ βίθηϊ ἀθπὶ ϑίηπο πϑο ἢ 
ἴῃ Κοίπθπι ΕΘ ον θυ ἃ [ἢἰβ Σὰ πὶ γοΥ- 
Ποισομοπάθη, πὰ ἀδγ ζυνεὶϊίθ. 8. 
ψγεβεη μέν (οθνν0}}}}.. δέ Ζὰ 1, 
4,11. -- προσιέμην οἷεἢ προ τὲ 
εἰομῖς ἄδνου νἸββθης, -- εἰς ἔρ- 
ὧν ἀφορμήν, απ ἀϊ ΝΜ ιι6] 
ἂν ἀϊὲ Ατθεὶΐ ζὰ βομαίΓθη. 

-- ὑπομενεῖν, ε5 ἅθετγ πὶοἢ 
2ὰ ρον ὶππηθῃ. αὐτὸ ποι- 
ἤσαι, πδμΉ]Π ἢ δανείζεσϑαι. 

12. ἐργαζόμεναι ἡρίστων. 
δ΄᾽΄6. ἀγροιίθίθη νἀ γοηὰ ἀθὸ5 Ἐγὰδ- 
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ἱλαραὶ δὲ ἀντὶ σχυϑρωττῶν ἦσαν" χαὶ ἀντὶ ὑφορωμένων 
ἑαυτοὺς ἡδέως ἀλλήλους ἑώρων, χαὶ αἵ μὲν ὡς χηδεμόνα 

ἐφίλουν, ὃ δὲ ὡς ὠφελίμους ἠγάπα. Τέλος δὲ ἐλθὼν 

πρὸς τὸν Σωχράτην χαίρων διηγεῖτο ταῦτά τε χαὶ ὅτι 
αἰτιῶνται αὐτὸν μόνον τῶν ἐν τῇ οἰχίᾳ ἀργὸν ἐσϑίειν. 
χαὶ ὃ Σωχράτης ἔφη" Εἶτα οὐ λέγεις αὐταῖς τὸν τοῦ χυνὸς 
λόγον; φασὶ γάρ, ὅτε φωνήεντα ἣν τὰ ζῷα, τὴν ὄϊν πρὸς 
τὸν δεσπότην εἰτεεῖν᾽ Θαυμαστὸν :τοιεῖς, ὃς ἡμῖν μὲν ταῖς 
χαὶ ἔριά σοι χαὶ ἄρνας χαὶ τυρὸν παρεχούσαις οὐδὲν δί- 
δως, ὅ τι ἂν μὴ ἐχ τῆς γῆς λάβωμεν, δὲ χυνέ, ὃς 
οὐδὲν τοιοῦτό σοι παρέχει, μεταδίδως οὗττερ αὐτὸς ἔχεις 

σίτου. τὸν χύνα οὖν ἀχούσαντα εἰπεῖν" Ναὶ μὰ Δία" ἐγὼ 
γάρ εἶμι ὃ χαὶ ὑμᾶς αὐτὰς σώζων, ὥστε μήτε ὑτε᾽ ἀν- 
ϑρώτεων χλέτιτεσϑαι μήτε ὑττὸ λύχων ἁρπάζεσϑαι" ἐπεὶ 
ὑμεῖς γε, εἰ μὴ ἐγὼ προφυλάττοιμι ὑμᾶς, οὐδ᾽ ἂν νέμε- 
σϑαι δύναισϑε, φοβούμεναι. μὴ ἀπόλησϑε. οὕτω δὴ λέ- 
ρος χαὶ τὰ χυρόβατα συγχωρῆσαι τὸν χύνα προτιμᾶσϑαι. 

χαὶ σὺ οὖν ἐχείναις λέγε, ὅτι ἀντὶ χυνὸς εἶ φύλαξ χαὶ 
ἐπιμελητής, χαὶ διὰ σὲ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς ἀδιχούμεναι ἀσφα- 
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λῶς τε χαὶ ἡδέως ἐργαζόμεναι ζῶσιν. 

ἄλλον δέ σπτοτε ἀρχαῖον ἑταῖρον διὰ χρόνου ἰδών, ὃ 
Πόϑεν, ἔφη, Εὔϑηρε, φαίνῃ; Ὑπὸ μὲν τὴν χατάλυσιν τοῦ 

βιίοκοα νγοϊίογ, ἀὰ ἄδββϑὶῃθεδ 805 
ϑρείβθῃ θοβίδηά, ἀϊΐθ οἷ πδοῃίγαο- 
16 ἢ} 68 Δ βομοη ΠΝ Πᾶηάε ππηδί; 
τηϑοίθη, --- ἑαυτούς. . ἀλλή- 
λους, πἴομί ἴῃ ἀδι Ἐδπιϊπίῃίογπι; 
ἄἀδηη ΠῚ ἰδ Αὐ᾽βίδγο πηϊί οἰησο- 
ΒΟΒΙΟββεη. --- ἐρίλουν, πᾶιη!ϊοι 
αὐτόν. --- ἀργόν, ο᾿πὲ Ζὰ ἃτ- 
θεῖίθη. 

10. εἶτα: οὶ. στὰ 1.2, 26. 
ὀϊν, ἀΐο ἰοπίβοιιθ Εοτπι νυὶο Π], 2, ἥ- 
11, ὅ. ΤΥ, 3, 10 υπὰ 5Βοηϑβί νεῖ Χϑη. 
ἀϊὲ φονγο μη! 6. --ϑαυμαστόν. 
5. τὰ 1, 2, 80. 

14. ναὶ μὰ Δία. 58. τὰ ἃ 4. 
ΑἰΒνπηϊογὶ υνῖγὰ ἀδγ Θεάδηκε: μετα- 
δίδωσι μοι οὑπερ αὐτὸς ἔχει σί- 
του. --- καὶ ὑμᾶς αὐτάς, πϑπι- 
Ἰῖοῖν δυΐβογ ἄθπὶ ὕϊντίσθη Βοβὶίζο 

βϑίηθϑβ ἤριτῃ. --- ἐπεί ,ρἀδθηη“, ἀϊΐδ 
νου οσοηάθ 5.61|16 ζοὶσί θοβοηάθυβ 
ἀδας ! οι, ννῖο ἀὰς. ,ἀ4“ ἴῃ ἀϊο Βε- 
ἀδυίυηρ νοη ,ἀθηη“ ἄβεγρθμιί. --- 
ἀντὶ κυνός. ΑὙΙ ΒΙΟΡΙ.. Βιιι. 1045: 
ἐγὼ γὰρ ἀντὶ τοῦ λέοντος εἰμί 
σον Ὁ ΚΡ 68; ΔΑ ς 

8. ἸΠΠ|41{: Εαυΐπειοβ, ἄἀδν [γῦ ἢ 
ἴῃ Ὀοββθγθη [πιβίβᾷπάθδη ἰδΡίθ, βυοῃΐ 
βίο ἀστγοι βοῖπον Ηδπάθ Αὐθοὶς Ζὰ 
ογηβἤγθη. ϑοκγαίθβ σίθθίὶ ἴῃ ἀθη 
Βαΐ, ἀὰβ Απὶὶ οἴημθβ δον! ίθγβ ΖῸ 
ΒΌΘΉΘη, ἀδ8 ΘΓ 86} ΠῚ ΑἸίον θ6- 
Κιοίάθη Κῦππηθ, πὰ νυἱάθγ σι βοῖη 
Βοάθηκθη σοβθῃ ἀΐο ἀδιηὶϊί γϑγραη- 
ἄθπο δ γαηίνν ον ΠΟ Κοὶί. 
1.πόϑεν.. φαίνῃ, πιά ἐαη- 

θη . . ἀρρανος (ΟἸσθγο), ΟΠ ΘΓ 
Κοιη πηϑὶ ἀὰὺπ (Ζυπι Υ οὐβο ιθίη, [δέα 
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“πολέμου, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἐχ τῆς ἀποδημίας, νυνὶ μέν- 

τοι αὐτόϑεν" ἐπειδὴ γὰρ ἀφηρέϑημεν τὰ ἐν τῇ ὑπερορίᾳ 
χτήματα, ἐν δὲ τῇ ᾿4ττιχῇ ὃ πατήρ μοι οὐδὲν κατέλιστεν, 
ἀναγχάζομαι νῦν ἐπιδημήσας τῷ σώματι ἐργαζόμενος τὰ 
ἐχιιτήδεια :τορίζεσϑαι. δοχεῖ δέ μοι τοῦτο χρεῖττον εἶναι 
ἢ δέεσθαί τινος ἀνθρώπων, ἄλλως τε χαὶ μηδὲν ἔχοντα, 
ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν δανειζοίμην. Καὶ πόσον ἂν χρόνον οἴει σοι, 
ἔφη. τὸ σῶμα ἱχανὸν εἶναι μισϑοῦ τὰ ἐπιτήδεια ἐργά- 
ζεσϑαι; ]ὰ τὸν 44{΄. ἔφη, οὐ πολὺν χρόνον. Καὶ μήν, 
ἔφη, ὅταν γε πρεσβύτερος γένῃ, δῆλον ὅτι δαπάνης μὲν 
δεήσῃ. μισϑὸν δὲ οὐδείς σοι ϑελήσει τῶν τοῦ σώματος 
ἔργων διδόναι. ᾿.1ληϑῆ λέγεις. ἔφη. Οὐχοῦν, ἔφη, κρεῖττόν 
ἐστιν αὐτόϑεν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων ἐπιτίϑεσϑαι. ἃ 
χαὶ πρεσβυτέρῳ γενομένῳ ἐτταρχέσει, χαὶ ττροσελϑόντα τῳ 

τῶν τιλείονα χρήματα χεχτημένων, τῷ δεομένῳ τοῦ συν- 
εὐτιμελησομένου, ἔργων τε ἐπιιστατοῦντα καὶ συγχομίζοντα 
τοὺς καρποὺς χαὶ συμφυλάττοντα τὴν οὐσίαν, ὠφελοῦντα 
ἀντωφελεῖσϑαι. Χαλεπῶς ἄν, ἔφη, ἐγώ, ὠ Σώχρατες, 

δουλείαν ὑττομείναιμι. Καὶ μὴν οἵ γε ἐν ταῖς πόλεσι 

προστατεύοντες χαὶ τῶν δημοσίων ἐπιμελούμενοι οὐ δου- 
λοιτρεττέστεροι ἕνεχα τούτου, ἀλλ᾽ ἐλευϑεριώτεροι νομί- 

χρόνου] πᾶοῖ Ἰᾶηρογοι Ζ611)} ΡΙαί. ποιεῖν 1, 1, 9. 
Ρτγοί. Αηΐ.: Πόϑεν, ὦ Σώχρατες, 3. γον Βθη. ΤΟΙ, νΒ!]. πό- 
φαίνει; --- Εὔϑηρε, βοπϑὶ ηἰοηὶ γὼν Ι, 1.30. -- τὰ ἐπι τήδεια 
ὑοκαπηῖ. --- ὑπὸ... πολέμου. ἐργάζεσϑαι. 8. τὰ ὀλίγα ἐρ- 
45 Επάθ ἀδβ ΡΘΙοροπηθβίβομθη γάξεσϑαι Ι, 8, 8. -- χαὲ μήν, 
Κυϊοσοβ ἰδί σϑιποίης (ννῖθ ΗΘ] ]Θο. 1], ἀπά ἄσοιι, ον ΕΙΣ 
ὅ, 8: ἐν χαταλύσει τοῦ πολέμου), ὃ. αὐτόϑε γο διίαηά᾽ ἃ, 
πὶ ΕΠ ]Δὴν 404 ν, ἢν. [Ιηΐοϊσα ΨΥ τ Ἀαόνννν ,τῷ δεομέ- 
ἀ65. Εν ἀθηββο ἢ] 5565. μαι Αἰμθὴ. νῷ, δἰ πὴ... ἀδὺ πάππε ῖ.. 
4165 νϑυ]ΟΓθη, νγ88 65 Δ (56 Πα} Ὀδάδτνί. --- ἴδοθη ἀδθβ τὶ. τοῦ 
ΑἙΠΚα θοβοββθὴ ἢδίίθ, ἰηβθβομάθθ ὑῸΓ συνεπιμελησομένου 5. Καὶ δ0, 
8116 ΚΙοΓ ἴδ θὴ δὰ ἄθη [πβϑ]η. --- 4, ὃ. 0. 880. --- ἐπεστατοῦντα 
αὐτόϑε εν δ ας ἴρδα τὐδὸ. -- τα ἐπιστάτη) ᾿ ὄντα, ἀδίνοῦ εὶς ἄἀδιὴ 
ἀφῃρέϑη μεν, νἱῦ ΑΙΠδηθν, οὐον θη. νυνὶ ΚΎΤΟΡ. ἀρῶν ὧν ἂν 
Δ00}} : ἴον ἀπά πηρίηθ ΕΔΗ Ἶ6. ---  ἐπιστατῶσι ζῴων; σον δια! ον πὶξ 
δέεσϑαι εὐπ γι [ον ἃὰ5: ἐφ᾽ ἀἄδπὶ ἢλιΐν. 
ὅτῳ ἂν δανειζοίμην. Δ εβθη ἀθὺ 1. χαὶ μήν, νἷεο ἃ 2 υηὰ ὃ. -- 
οι 8. Ζὰ ], ὃ γ10. -- ἄλλως τε ἕνεχα τούτου ρνορίοροα, ἕνεχα 
αὶ. “5. 2Ζὰ ἣΣ 2, 898. -- ἔχοντα ἰδὲ πἰομὶ Ὀἰοῖβ τὸ “γαΐέα, Ξοιμάθγῃ 
δι νόσθ ἀδ5 Δοοιβ. σὰ μαϑόντας ἅμποὶ τ ὑ»ορέδ». 
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“ »" 3 , " , ΕἸ , 

ζονται. Ὅλως, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὸ ὑτεταίτιον εἶναί τινι 
2 , ᾿ " ΄ ᾽ Ἷ) - ὙῊΡ δα τ 

οὐ 7“τάνυ τιροσίεμαι. Καὶ μήν, ἔφη, Ευϑηρε, οὐ 7τανυ γὲ 
φςᾺ ΄ ) ς ᾿Ξ , 2 ) ξ ) ν 2 , » ῥᾳδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον, ἐφ᾽ ᾧ οὐχ ἂν τις αἰτίαν ἔχοι. 

- κ σ΄ - ΄“ δ - 

χαλεχτὸν γὰρ οὕτω τι τιοιῆσαι, ὥστε μηδὲν ἁμαρτεῖν, χα- 
" 2 ΄ , ᾿ ) ΄, 

λεγτὸν δὲ χαὶ ἀναμαρτήτως τι ττοιήσαντα μὴ ἀγνώμονι 

χριτῇ “τεριτυχεῖν᾽ ἐπεὶ χαὶ οἷς νῦν ἐργάζεσϑαι φὴς ϑαυ- 
.- , ΄ ) ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ 2 

μάζω εἰ ῥδάδιόν ἐστιν ἀνέγκλητον διαγίγνεσϑαι. χρὴ οὖν 
- ν᾿ ΟἹ ᾿ , ᾿ » ) ’ 

χεξιρᾶσϑαι τοὺς φιλαιτίους φεύγειν καὶ τοὺς εὐγνώμονας 
, κ᾿ - , Ο ᾿ , - 

διώχειν, χαὶ τῶν τιραγμάτων ὅσα μὲν δύνασαι τιοιεῖν 
ς , «“ " ᾿ ΄ 7 { Ὁ“ ἈΠ... 

ὑπομένειν, ὅσα δὲ μὴ δύνασαι φυλάττεσθαι, ὁ τι ὃ ἂν 
χεράττῃς, τούτου ὡς χάλλιστα χαὶ προϑυμότατα ἐττιμε- 
ΓΆΡΞ “ ν “ 2... , ΕῚ " Ε] 
λεῖσϑαι" οὕτω γὰρ ἥκιστ᾽ ἂν μέν σὲ οἶμαι ἐν αἰτίᾳ εἶναι, 

5 - ᾿] » Ὲ , τ - " ᾿ 

μάλιστα δὲ τῇ ἀπορίᾳ. βοήϑειαν εὑρεῖν, ὅᾷστα δὲ καὶ 
ζῇν χαὶ εἰς τὸ γῆρας διαρχέστατα. 

Εἰ Η " ) ; 
σχεοτὲ αὐτὸν χαὶ Κρίτωνος ἀχούίσαντα, ὡς 

ἀχινδυνότατα 

Οἶδα δέ 
, ᾿ - , , 2 κ - ΄ Ἵ 

χαλεττὸν ὃ βίος ᾿ϑήνησιν εἴη ἀνδρὶ βουλομένῳ τὰ ἕαυ- 

τοῦ τεράττειν. 

τῇ ὅλως, ἀΡεγμδυρί. --- τὸ 
ὑπαίτιον εἶναι, αἷ5 4! Π Θ δἰ Π 6. 
Βεοστ πἰοις δυΐ ἀὰ5 Θ0δ]οκι με- 
ζοβθη; βϑοηϑί ψᾶγε ὑπαίτιος ποί- 
νγεηαϊς. -- οὐ πώνυ προσίε- 
μαι. [λιοίθβ. εἴοῃ δεν ον δ ἄυγοῃ- 
Δι 5“, Αβεδ. Υ, 9: πάμπαν οὐ προσ- 
ίετο. -- αἰτίαν ἔχειν ὉδοΥ 
ἐν αἰτίᾳ εἶναι (δ 6) ρῆερί ἀὰ5 
Ρᾳββ. ζιΐ αἰτιᾶσϑαι τὰ νετίτείεβη. 
-- χαλεπόν, οἴπε μέν Βεὶ [οἱ- 
σϑηάθη) δὲ καί. 585. τὰ}, 1, 1. -- 
ἐπεὶ καί ,ἀρηη“. 8. " κ τ - 
ϑαυμάζω δἰὐν 5.1; - 
ἀνέγκλητον οὐ ππλαῃ 
οἰπε ὄντα νῖθ 1, θ, 2 διατελεῖς. 
τς ἀνέγκλητον δὲ τἷϊξ οἷς νῦν 
ἐργάζεσθαι φής τὰ νοτρίπάρη: 
ἐτῶν Ὀοβονυ!ἀϊσί νοὴ ἄδηθη, [γ 
αἴθ ἀὰ πὸ ἀεῖποι Αυββᾶσο Ἰοιζί 
ἃγθο οϑὲ“, 

θ. δεώχειν, εἰτὶς ηδΔ0ἢ- 
ΒΘ θη οὐδὲ ἀὰὺ 5 ἰδ. Υο] ΙΥ͂, 
4, 24. Ρ]αι. Τηρδοίοι, 68. Δ: σὲ 
μὲν διώξονται καὶ φιλήσουσιν, 
ἑαυτοὺς δὲ μισήσουσι. -- ἂν -. 

Νῦν γάρ, ἔφη, ἐμέ τινες εἰς δίκας ἀγου- 

ΒΙς, Ῥάγ Καὶ ἰδί Ροὶ μά- 
. εὑρεῖν απὰ ῥᾷστα .. 

ζὴν τὰ νἸδάθγμο θη. 8. Ζα 1, 8, 15. 
9. [ΠΠ810: 80Κγ. ΤῊΝ ἐδ 

Κυϊΐοη. ἄθη Ατγομθάθηιοβ ἃἷ5 Ηδθ] ἴον 
ϑοσθῃ βοίηθ Βεϊπάθ. Αγοῃθάθιηοβ 
ΘΡν θ. β᾽ οι ἀσγο βοίηθη δα 2 ἀϊδ 
θα ηΚΡαγ κεῖ αηὰ Εγθαηἀβοῃαῖς πἰο μι 
Ὀ]οΙ5. ἀθ5 Κυϊίοη, βοηάθγῃ δ οἢ) ἀδὺ 
Εγοαπάθ ἀθββοίθθη, 

ι. Κρίτωνος. Εἴπεν νοι Β0Κγ. 
νογ τα βίθη Εγθαηάθη, ἀδι ὶῃη ἤδοἢ 
ἀυ  ὁγυγ ΘΠ ἢρ Ζῃ θα οσθη 50 ἢϊ6, 
85 ἄδηι ἀείδησηϊβ σὰ θη ΠΙ ἤθη. 
Εν ννυγάθ, ννῖθ ἀπίογο τοῖος Βτ- 
56, νοη ϑυκορμαηίθη ἄσγοῃ δ οῖ- 
ἰευπηάππσ πὰ Αηκίασθη νϑγίοϊοί 
50 ἰδῆσορ, ὈΪβ δι βοίπθῃ Βϑαυίθὶ ὁ{{- 
πρίο. Υα]. ΡΙα ΆΓΟΙ,. ἄθοι ἀϊε ΕἰΖ. 
ἀ. ΚΙπά. ὁ. 8: χαὶ ὃ πολὺς πλοῦ- 
τος σχοπὸς ἔχχειται τοῖς βουλο- 

μένοις βαλλάν τι τοξεύειν, κα- 
κούργοις οἰκέταις καὶ συχοφάν- 
τὰς -- χαλεπὸν ὃ βίος. 5. 
Ι, ὁ, 1 δὰ χρησιμώτερον. -- τὰ 
ξαυτοῦ, 861η6 ἀ εϑοδᾶ[ι. -- 

εἰναι, 
λιστα 
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ὶ γ “ , - ΟΣ ΞΘ Ξε ᾿ τ Ἐς 
σιν, οὐχ οτι αδιχοῦνται ὑτε ἐμοῦ, αλλ οτιε νομίζουσιν 
“ Ἷ 2 ᾽ ᾿ ᾽ι , Α 

ἥδιον ἂν μὲ ἀργύριον τελέσαι ἢ τιράγματα ἔχειν. χαὶ ὃ 
Σωχράτης, Εἰττέ μοι, ἔφη. ὦ Κρίτων, χύνας δὲ τρέφεις, 

χ ΄ 2 " - ΄ 7 ΄ - 

ἵνα σοι τοὺς λύχους ἀπὸ τῶν προβάτων αττερύχωσι; Καὶ 
- ,ὔ Ὁ 5. 7 ΒΡ} ΄ 

μάλα, ἔφη" μᾶλλον γάρ μοι λυσιτελεῖ τρέφειν ἢ μή. Οὐχ 
σ 2 "5 ᾿ ΄ 

ἂν οὖν ϑρέψαις χαὶ ἄνδρα. σστις ἐϑέλοι τε χαὶ δύναιτο 
2 -- ᾿ ΒῚ 

σοῦ ἀπερύχειν τοὺς ἐτειχειροῦντας ἀδιχεῖν σε; Ἡδέως γ 
ΡῈ , ᾿ οΟ Ι ) 3 ’ , 

ἂν, ἔφη, εἰ μὴ φοβοίμην, οτεως μὴ ἐττ᾿ αὐτόν με τράποιτο. 
Τί ὃ᾽- ΕΣ ϑ ς - Ο λλῶ γὸ ’, Ἄ .-.᾿ὔ΄ 

ἐδ; ἔφη, οὐχ ὁρᾷς, οτι πολλῷ ηδιόν ἐστι χαριζόμενον 
“ 9 ον. 9 ͵ ) Ξ 5» -“ 

οἵῳ σοὶ ἀνδρὶ ἢ αττεχϑόμενον ὠφελεῖσθαι: εὖ ἴσϑι, ὁτι 
᾽, - , ᾿ ΄ ᾽ν - ἔτ 

εἰσὶν ἐνθάδε τῶν τοιούτων οἱ πάνυ ἂν φιλοτιμηϑεῖεν 
φίλῳ σοι χρῆσϑαι. 

ν ΄ γ ᾿ 3 , " 
Καὶ ἐκ τούτων ἀνευρίσχουσιν «Ἵρχέδημιον, σεάνυ μὲν 

ἱχανὸν εἰχτεῖν τε χαὶ τιρᾶξαι, ττένητα δέ" οὐ γὰρ ἣν οἷος 
2 . ᾿, 3 χ 7 

αττὸ παντὸς χερδαίνειν. ἀλλὰ φιλόχρηστός τὲ χαὶ ἔφη 
- ΟἽ 2 . - - - ΄ ΄ 53 

ῥᾷστον εἶναι αττὸ τῶν συχοφαντῶν λαμβάνειν. τούτῳ οὖν 
ς "»» ς ΄ "“- δ) ΕΞ ΒΡ "5 ΡλῚ ΡΥ 

ὁ Κρίτων. ὁπότε συγχομίζοι ἢ σῖτον ἢ ἔλαιον ἢ οἶνον 

πρά γματα ἔχειν, πᾶπιϊοίι εἰς Β0Π 8 Πδ πὶ γγ Π θη. 
δίχην ἀχϑέντα. 4. Ἀρχέδημον. Ἐτ᾿ Ξβοβεῖηι 

2. χυνὰας ὃ ἐ. δ εβεη δέ 5. Ζα ἀδΙβοῖὶθα ζὰ βοὶῃ, ἀδὺ πδοῦἢθγ ἴῃ 
Ι, 3, 13. -- ἀπερύκωσι ἰουίδεῃ Αἰπεπ σὰ θοάδαϊοπάεν δίδει! σε- 
υ. Ροο σοι; Υ8]. ΑπδΡ. Π], 1, 25. ἰδησίθ. 8. Χεη. ἤειϊθη. 1, τ, 2: 
-- ὅπως μή 5ιαῖϊ ἀεβ. βονθη- Ἀρχέδημος ὁ τοῦ δήμου τότε 
ἸΙομογοη. οἰηίδομοπ μή. θοῦ Βο-ὀ προεστηχὼς ἐν ᾿Ιϑήναις χαὶ τῆς 
Γγο υῃ 8814 ἰδί ἢΐ6Γ ἤδὸ ἢ} Απὰ- διωβελείας ἐπιμελόμενος, Ἔρασι- 
ἰοσὶς ἀδν Αὐβιο ββᾶϊζο Κοηβίγαϊοτι; νίδῃ (δἴπθιη ἀδὺ 9 ἘΦΙ ΔΒ ΘΓΓα, κι 
ΔΈΟΝ ἰδ ἀἴθ Αἰγα Κίΐοη 465. Μοάμβ θεῖ" ἄθη Ατρίπαβθῃ βεσί θη) ἐπι- 
(6 θη 65} }}} 810 }} ἰτὰγΖ νου μοῦ ὅστις βολὴν ἐπιβαλὼν κατηγόρει ἐν δι- 
ἐϑέλοι) τὰ Ὀδδομίθη : Δ οθον, Επι- χαστηρίῳ, φάσχων ἐξ “Ελλησπόν- 
Ὑν ΟΚΙ απο βσ ΒΟ οἢ 6. ἀθν ΑΡΒΙοἢ 5- τοῦ αὐτὸν ἔχειν χρήματα οντὰ 
βαίζο, Δ ἀγζθυγα 188 Ι. Ρὺ ΤΊ. Υε]. τοῦ δήμου" κατηγόρει δὲ χαὶ 
ΗΞ]]. Υ, 2, 15: ὁρᾶτε. ὅπως μὴ περὶ τῆς στρατηγίας. ΔΙ Βοπιᾶβος 
οὐκέτι ΒΗ οτα ΜΥΘΙΘΕΝ ἔσται ἐκεῖ- ἰγὰ δῦ νοῦ Αὐϊβίοριδη, ἤδη. 41τ Π. 
να ὑμῖν. Κι. 84, . 11: -- ἐπ᾿ αὐτόν νετϑροίίει. --- οἷος . -« χερδαί- 
με δι ΓΙΚΟΓ 45 ἑ ἐπ᾽ ἐμαυτόν. νειν. 85.281, 4,6. -- πὸ παν- 

ὃ. οἵῳ σοὶ ἀ νδρί, ἀ. ἵ. τοιού- τός, ἃ. ἢ. γοη Ἰδάοῦ Βεβολια σας, 
τῳ ἀνδρί, οἷος σὺ εἰ. ΠδΊ]οη. Π, πιοοιίε βἷε εἷηθ ϑαϊ οάδτ οἷο 
8, 25: τοῖς οἵοις ἡμῖν τε χαὶ ὑμῖν. Βομ]δολίο βοίη, --- ἀπὸ τῶν σῦὺχ. 
Κυτορ. ἃ, ). Ἀν. 51, 10, 1. Ὁ. 800. Εἰηΐλοι ἀοούρε»)8. αὖ αἰΐψιο ννᾶτὸ 
- - εἰσὼὸν. ΟΝ, θανοι ἐρεῖ τῶν παρὰ τῶν συχ.; θεῖ ἀπό θὲ- 
τοιούτων ἽΕΙ οἰηἶσο νοὰ ἀἄθηθη, ζοϊομποὶ, ἀδίβ 65. τοῖν γνογείϑη, 
γγΘ οι 5ἰ οἷν ἢ θυ ἀυγοῖ ΙΓ Ποῖ ἀδη ϑυκΚορθδηίθη ἴσο αουν πη ἃ- 
4᾽5. ἀυγοι Ἐοϊηἀβομαῖ! ΝυΙσθὴ νοῖ- ζΖυΐάσθη ἀπά β'οῖ 50. εἷηθ Εἰηηδίνηνδ 

Ἄἄδε 
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ΕΒ. , - 2 -. , , . 

ἢ ἔρια ἤ τι ἄλλο τῶν ἐν ἀγρῷ γιγνομένων χρησίμων τιρὸς 
" , 2 " ὃν Ε , ς , , ἥν τῶνὸ ᾿ 

τὸν βίον, ἀφελὼν ἂν ἔδωχε χαί, ὁττότε ϑύοι, ἐχάλει, χαὶ 
, τ 5 , 

τὰ τοιαῦτα πάντα ἐπεμελεῖτο. νομίσας δὲ ὃ ΄ρχέδημος 
Σ ’, ἝΞ »᾿ ΄ 

ἀποστροφήν οἱ τὸν Κρίτωνος οἶχον μάλα ττεριεῖττεν αὐτόν. 
3 " - ΄ νὴ πὰ ἢ 2 ᾽, 

χαὶ εὐϑὺς τῶν συχοφαντούντων τὸν Κρίτωνα ἀνευρίσγχει 
᾿ κ ΡῚ ,ὔ η ν " 2 ΄, Ἢ 

γυολλὰ μὲν ἀδιχήματα, πολλοὺς δὲ ἐχϑρούς" χαὶ 
- ΄ , [ ων ἢ "κ᾿ 

τινα προσεχαλεῖτο εἰς δίχην δημοσίαν, ἐν ἡ αὑτὸν ἔδει 
» ΄“ ἕὰ Ἔ ἂν ὦ αὖ , ᾿ 

χριϑῆναι, ὅ τι δεῖ πταϑεῖν ἡ ἀποτῖσαι. ὃ δέ, συνειδὼς 
- " Α ᾿ ΄ ΄ 2 ΄ σ΄“ 2 "5 -» 

αὑτῷ πολλὰ χαὶ πτονηρά, ττάντ᾽ ἐποίει, ὥστε ἀτταλλαγῆ- 
-»Ὕ ΄ Ρ] ΄ ΡᾺῚ Ὁ] 57 

γαι τοῦ Αρχεδήμου. ὃ δὲ ᾿Ιρχέδημος οὐκ ἀττηλλάττετο, 
΄, ᾿ π᾿ - " 2 -» ΄, , 

ἕως τόν τε Κρίτωνα ἀφῆχε χαὶ αὑτῷ χρήματα ἔδωχεν. 
ΕΣ ΒΕῚ " -»" ΄ ᾿ 3) ἡ - , .5 , Υ 

ἐχσεὶ δὲ τοῦτό τε χαὶ ἀλλα τοιαῦτα ὁ ΑΙρχέδημος διε- 
, , Ὁ“ ΄“ " 2 " , 

χεράξατο, ἤδη τότε, ὥσπερ, ὅταν νομεὺς ἀγαϑὸν χύνα 
, Υ ὴ 5 ΡΞ ὴ η ᾿ ) - ᾿ 

ἔχῃ, καὶ οἱ ἄλλοι νομεῖς βούλονται τελησίον αὑτοῦ τὰς 
’ ΄ - κ ᾿Ξ, " , [σὲ » ᾿ 

ἀγέλας ἵσταναι, ἵνα τοῦ χυνὸς ἀπολαύωσιν, οὕτω δὴ χαὶ 

. Κρίτωνος ττολλοὶ τῶν φίλων ἐδέοντο χαὶ σφίσι τεαρέχειν 

ψ ὦ 
αὐτῶν 

φύλαχα τὸν ᾿“ρχέδημιον. 
Ζιὰ νϑυβο θη, {ΠΡ ν “λαμβάνειν 5. 
Ζὰ 1, ὃ, ὅ. -- ἂν ἔδωκε, οἷπδ 
υνϊδάογμο το Ἠδπά!αηρ. Εθδη50, Π86ἢ 
ὅπότε ο. ορί:» ἀδ5 Πρ γῖ. δράλει, 
ΔΌΘΡ Οἶπο ἄν. 85. Κγ. 58, 10, 3. 
6. 494, Αηῃ). 1. ἐπολν λε: πϑτη- 
Ἰῖοῖ σα Ορίδγτη 6. Υοι. ΙΪ, 9,11. 
-- ἐπεμελεῖτο, πη! αὐτοῦ. 
Δ όρθη ἀθ8 Αδουδ. 8. Ζ01: 1. Ἢ. 
Η6}}. 1Υ̓, 1, 40: τὰ ἄλλα ᾿έπεμε- 
λεῖτο. Υ͂, 4, 4. 

5. οἱ --Ξ οἶδέ. -- περιεῖπεν 
αὐτόν, ἄδη Κυϊίοη, νοι, περιέπω 
γΕΙ. Ηδτγοά. 11,109 χαί μὶν Ἄμασις 

εὖ περιεῖπε. --προσεχαλεῖτο, 
ἵπὴρ. ὀοπϑίυϑ: Ἰεϊιοίθ οἷπο ΑἸΚΙΑσο 
εἶπ. - εἰς δίχην δημοσίαν. 
δον δἰ! οπηοῖηθ Αὐβάγαοις [γ Ἰδάθη 
Βοομδηαπα οὶ ἰδὲ δίχη, ἄἀθν ἱπὶ βρε- 
416] ]οὴ ϑίπηθ οἴπθη Ρυνϑίργοζοίβ 
ΡοζΖοίονποι. Ηΐον ἰϑί 806. νοῇ οἴ πον 
ϑιδαίβδηκΊαρο (γραφή) ἀϊο Ἀράο, ἀὰ 
80 ἀδθ οἴθθιη δἰ ῃΖοίπθη Βῦγροι 
Ζζυρσοίασίο [Πγϑορὶ νἱθ! 8. ἢ} 415. ἄρῃ 
δίδαί δηρσοῃοηὰ Ὀοίγδοῃίοι ἀπά 415 
Ψρισοῆθη σορθη ἀθηβοίθθη γον οἰ οί 
ννυτάο. 8, ἀΐο Εἰη). ἃ 4. -- ἔδει 

Χρπορίιου, Μοπιογ "ἢ θη, ὃ, Απῇ, 

ὃ δὲ ᾿ρχέδημος τῷ Κρίτωνι 
χκριϑήναι, ἅρον ἴδη δπᾶϊ(ε 
οὐκαπηΐ ψοιάθῃ πιῦβϑϑῃ, 
ψῸΖῚ 65 Δ06Γ ῃἰοῃΐ ΚΠ). ὕρεν 
ἔδει οἴπα ἄν 8. 1], 17, 10. --- ὅ τι 
δεῖ παϑεῖν ὴ ἀποτῖσαι, 
τ ΒΓ] ΟΠ 6 Εοτπι6] ; παϑεῖν ὈοΖοίο- 
ηοί [οἰ Ροββίγαί, ἀποτῖσαι Θε]ά- 
βίγαίο, Παγῦθον Κοηηίθ ἀθὺ ΚΙΆρϑι 
οἴπθη Αηίγαρ βίθ! ! θη. γε}. ,Θεκοη. 
ΧΙ, 28: πολλάκις ἐχρίϑην δ᾽ τι χρὴ 
παϑεῖν ἡ ἀποτῖσαι. δι ϑ5΄πῃ 8η 
ὈΏΒΟΓΟΙ 5.6}}16 ἰδί 50: οἴνηθ ϑέγίθ 
ψ ἂν 6 Θ᾽ ηἴ οι ἄἀανοῃ ἀνε χραντεν 

0. πᾶντ᾽ ἐποίει, νἷβ ΤΠ], 2, 6, 
νῸ Δ06᾽ ὅπως (τα ἌΠ8Ρ. Π, 
85 ὡς) ὁ. ὁοηΐ. [οΙρί. ΥῸ Πΐδν δ: 
λα ὃ 10: ὅτι πάντα ποιή- 
σαιεν ἂν ὥστε σύμμαχοι ἡμῖν 
γενέσϑαι. ΡΒ]. ἀοτγρ. 419,0: 
πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίχην μὴ δι- 

δε- 

δόναι ἃ. ὄἤϊον, --- ἀπαλλαγῆς 
ναιν Ἰοβκοπηπιθη. - οὐχ ἀπηλ- 
λάττετο, 7107: αὐτὶ, πον αἀἰοοε 
αὖ εἰ. -- ἀφῆκε: ἀιηταδα »ΡΡ- 
δοημὶ ἀοοίϊξ, --- αὐτῷ ἄδιν Ατοῖιο- 
ον αὶ 

.ὔνεν ἤδη 5. τὰ Π, 1. ὅ. 14. 



τῷ 

ὡ- 

1460 ΞΈΕΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἡδέως ἐχαρίζετο, καὶ οὐχ ὅτι μόνος ὃ Κρίτων ἐν ἡσυχίᾳ 
ἦν, ἀλλὰ χαὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ" εἰ δέ τις αὐτῷ τούτων, οἷς 

ἀιήχϑετο, ὀνειδίζοι, ὡς ὑχτὸ πτυτ τς ὠφελούμενος χο- 

λαχείοι αὐτόν, Πότερον οὖν, ἔφη ὃ ̓Ἵρχέδηιιος, αἰσχρόν 
ἔστιν εὐεργετούμενον ὑπτὸ χρηστῶν ἀνθϑρώττων χαὶ ἀντευ- 
ἐργετοῦντα τοὺς μὲν τοιούτους φίλους στοιεῖσϑαι, τοῖς δὲ 

“τογηροῖς διαφέρεσϑαι, ἢ τοὺὶς μὲν χαλοὺς χαγαϑοὺς ἀδι- 
χεῖν πειρώμενον ἐχϑροὺς ποιεῖσθαι. τοῖς δὲ πονηροῖς 
συνεργοῦντα τοειρᾶσϑαι φίλους πτοιεῖσϑαι χαὶ χρῆσϑαι 

τούτοις ἀντ΄ ἐχείνων; ἐχ δὲ τούτου εἷς τε τῶν Κρίτωνος 

φίλων ᾿ρχέδημος ἦν καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Κρίτωνος φίλων 

ἐτιμᾶτο. 
τς , 2 ᾿ ᾿ ἐ , 

Οἶδα δὲ χαὶ “Ζιοδώρῳ αὐτὸν ἑταίρῳ ὄντι τοιάδε δια- 
λεχϑέντα᾽ Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ «“πιόδωρε, ἂν τίς σοι τῶν 
οἰχετῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελῇ, ὅττως ἀνασώσῃ; Καὶ ἄλλους 
γε νὴ 41. ἔφη, οὐ ρδιυαῆῆο, σῶστρα τούτου ἀναχηρύσσων. 

Τί γάρ; ἔφη, ἕάν τίς σοι κάμνῃ τιῦν οἰχετῶν, τούτου ἔττι- 
μελῇ καὶ γεαραχαλεῖς ἰατρούς. ὅτεως κιὴ ἀττοϑάνῃ: Σφό- 

ὅρα γ᾽, ἔφη. Εἰ δέ τίς σοι τῶν γνωρίμων, ἔφη, πολὺ 
Ὡ, - , » " ιν ὧν ᾿ 

τῶν οἰχετῶν χρησιμώτερος ὧν. χινδυνεύει δὲ ἔνδειαν αττο- 
ἢ ) , ΣΦ "ν - - τ’ 

λέσϑαι, οὐχ οἴει σοι ἄξιον εἶναι ἐτειμιεληϑῆναι, οὁτεως δια- 
- ᾿ Ν . ’ οΟ ) ) , ᾿ 

σωϑῇ; καὶ μὴν οἰσϑὰ γε, οτε οὐχ ἀγνώμων ἐστὶν Ἕριιο- 

8. ἐχαρίζετο. πᾷιμ!ο τοῦτο Κοίηθ Εγθαηἀβομαίς πηδο]ῖοι ἰδέ, 8. 
(αὰοἢ ἀθη Εγοαηάθη ἀ68 Κι. Εν 
Ζῦ 861), -- χαὲὶ οὐχ ὅτι, γο]]- 
βἰἃπάϊς χαὶ οὐ λέγω, ὅτι. απὰ 
ἡνόπε. οἴννα Ὀ]οΙ 5 Κυῖίοι δνώρο 
ΤΡῸΚ ΙΝ, 85. ὃ: χαὲ γὰρ οὐ μὸ- 
νον ὅτι. αὐτοὶ ἀνϑίστασϑε., ἀλ- 
λὰ χαὶ οἷς ἂν ἐπίω, ἡσσόν τις 
ἐμοὶ πρόσεισι. 8. Κι. 61, 14. 3. 
91. σὰ μὴ ὅτε Ὶ, 0, 11. Ἐξιέα 
ὀνειδίζοι.., ὁ ἔφην Νῖο ὃ 4: 
ὁπότε ϑύοι, ἐχάλει. ---καὶ ἃ ντ- 
ευεργετοῦντα, ἅσοἢν ν] θά ε- 
ΤΌ τον “Ζὺ Ἢ νἸἀθυθο]ο αἰ- 
σχρόν ἐστιν. πειρᾶσϑαι 
φίλους ποιεῖσϑαι, 816 516} 
28 ἢ Δ ΜΈ ἢ Δ ΟΝΘὴ Ζὰὺ 
νΟἸ] 6 η. πειρᾶσϑαι ϑοθοῖη! δη- 
χυδοιίοη, ας χυνὶβοῖ θη ΟΡ ΟΠ ΓΘ ἢ 

ΠΟ 
10. [π41}1: ϑδοκν. ἄθογγθάθί ἄθη 

Πιοάοτγος, ἄθῃ ἴθ πὶ γον απηΐθη, 
ἴῃ φτοίξου Αὐπΐ ἰοθοηάθη ἢδοτ- 
πιοσθηθϑ ἀστοὶ ΤΠ η ογε ἀϊζαησ βἰο ἢ 
σὰν Ετθαπμάθ σὰ τδοῆθη. Εἴη κὁ 
ΘΥγοΥθΘηον Εγθαηᾷ ἰδὲ 18 δἷη ννοτί- 
ΠΝ ΟΘὨ Γ. 

Ζ το δώ οῳ. βοηξί ἀρ θοκαπηΐ. 
--- εἰ ὐῳ κα ἀποδρᾷ ᾿ ἀἰτ ἀλνοὴ 
ΙᾷαΓι. εοὔρῆκο νὶδ ἀποφεύγειν 
μοι Θοκοη. 11. 14. πὰ φεύγειν νϊὶ 
ἀδπὶ Παίϊν ἤδι]θα. ΥἹΠ. δ. 25 σο- 
Βαρὶ αἱγά. ΑΡῸΡ ΚΥΡΟΡ. 1. 418: 
ἢν τις ἀποδρᾷ σὲ τῶν οἰχετῶν. 
Κι, ἀδ, 9. δ. 398. 

2. εν δ τὰν δι , -- τί 
᾿) ἐκλο 
) κρ: ἐὺς 
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γένης᾽" αἰσχύνοιτο δ᾽ ἄν, εἰ ὠφελούμενος ὑττὸ σοῦ μὴ 
ἀντωφελοίη σε. καίτοι τὸ ὑττηρέτην ἑχόντα τε χαὶ εὔνουν 
χαὶ τταραμόνιμον χαὶ τὸ χελευόμενον ἱχανὸν ποιεῖν ἔχειν 

χαὶ μὴ μόνον τὸ χελευόμενον ἱχανὸν ὄντα ποιεῖν, ἀλλὰ 
δυνάμενον χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ χρήσιμον εἶναι καὶ “τρογοεῖν 
χαὶ πιροβουλεύεσθϑαι ττολλῶν οἰχετῶν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι. 
οἱ μέντοι ἀγαϑοὶ οἰχονόμοι, ὅταν τὸ -ττολλοῦ ἄξιον μιχροῦ 
ἐξῇ πρίασϑαι, τότε φασὶ δεῖν ὠνεῖσϑαι" 
πράγματα εὐωγοτάτους ἔστι φίλους ἀγαϑοὺς 
χαὶ ὃ “Πηιόδωρος, ᾿1λλὰ χαλῶς γε, ἔφη, λέγεις, ὦ Σώχρα- ὅ 

τες, χαὶ κέλευσον ἐλϑεῖν ὡς ἐμὲ τὸν Ἑρμογένην. ͵ὰ “0, 
ἔφη, οὐκ ἔγωγε" νομίζω γὰρ οὔτε σοὶ χάλλιον εἶναι τὸ 
χαλέσαι ἐχεῖνον τοῦ αὐτὸν ἐλϑεῖν τερὸς ἐχεῖνον, οὔτε ἐχεί- 
γῳ μεῖζον ἀγαϑὸν τὸ τιραχϑῆναι ταῖτα ἢ σοί. 
ὃ “Ἰπόδωρος ᾧχετο πρὸς τὸν Ἑ,ρμογένην χαὶ οὐ πολὺ 
τελέσας ἐκτήσατο φίλον, ὃς ἔργον εἶχε σχοτεῖν, 
ἢ λέγων ἢ πράττων ὠφελοίη τε χαὶ εὐφραίνοι ῬΞῸΣ 

γῦν δὲ διὰ τὰ 

χτήσασϑαι. 

«᾿ 

οὐτω δὴ 

[7] δ 
ὃ τι ἂν 

ἣν καὶ μήν, νν16 1, θ, ὃ. -- Ἐὃὀῥ9ς- 4. διὰ τὰ πράγματα, Με- 
μογένης, εἶπεν ἀδν νϑει γα  6βίδῃ 
Εγουπάθ ἀθ8 δοκι,, δόῆη ἀδ5. γοὶ- 
ὁ οη ΗΙΡΡοΙΪΚΟΒ, Βιυάθν ἀθ5 Καὶ- 
Ἰϊαβ, Δ θ6. ἃν πὶ (νν 4 ἢ ΓΞ ΟΠ Θ᾽ ΠΠ 10 ἢ} ἀπγοἢ 
Βειίναρ ὑπ βοὶη Εν θ161} σ ΚΟΙΠΊΘ ἢ). 
ΒΥΏΡ. 1], 14. ΙΝ, 46-- 80. Ρ]αί. 
Κιαῖ. ρ. 384, 0, ρ. 391, Ὁ. -- χαί- 
χ:- «οἶμαι ἀντάξιον εἰναι, 
ἀπά ἀο06} 81 οἴηδη.. Ζὰ Πἃ- 
"θη, πηϑῖηθ ἰθ ἢ, Ρθηβονῖθὶ 
νου 418... -- παραμόνιμον. 
5ὺ 11 4. ὅ. 1Π|. 11.:11...ὄ ΗΪδΥ ἅΡ6 Ὁ 
σοθοη ἀΐο Ηάβεῖιν. παράμονον, οἴη 
Βόογη, ἀἶϊθ ἰοῦ δυΐξον. Ροὶ Ρίηάδν 
Νριῃ. ὙΠ], 28. πὰν θεοὶ βρϑίογθη ἢη- 
ἀοι. --- ΠΙῈ ΝΥοιίε χαὲ τὸ χε- 
λευόμενον ἱχανὸν ποιεῖν 
Πα] Θ ἢ ἃπάθιο [ἂν ἀηθο}}!. Πον ΝΟ - 
ἀγαθοῖς, ἀδν ἴῃ ἄθν ΔΝ] ρἀριῃοϊιης 
Ἰοσί, βρυὶοῦ σορθῃ εἴθ. 

σθὴ ἀδν Ζοίταπ 9 [ἄπ ἃ 6. γι!. 
Ηον. 6ρ.}, 12, 24: 2 15 αηιϊοογηὲ 
ὁ5ὲ ἀγιοῆα, γοηὶς μὐὲ ηιϊα ἀεοοί. 
ὅ. ἀλλά. 5.11, 1, 11. --- αὐ- 

τὸν ἐλϑεῖν ,561|05ι“. -α τὸ 
πραχϑῆναι, ἀαίβΒ ἀδὰ8 (ἀδ5 
ΕΥΘαΠἀβο Πα [9ν ΡΠ (ηἰ8 Ζν ΒΟ ἤθη 
διοά. υπὰ Πδιιποσ.) Ζυβίδηἀεο 
Κ᾿ ὁ πὶ 1ὴ 6. 

θ. οὐ πολὺ τελέσας, πεὶϊϊΐ 
ΠΤ] 5 ΤῸ [8 8 Πὶ Αυϊνδηάς; ΒΕ]. 
ἢ ΒΕ τ! ἀργύριον τελέσαι. -- ἔρ- 
γον εἰχε, 68 516} ΠΌΤ 
56 ἴῃ 16, 18 Αξεθ. ΧΙ 19: 
ἀεὶ δὲ τιϑεὶς τὰ τῶν φίλων ἀσφα- 
λῶς ἀεὶ ἀμαυροῖν τὰ τῶν πολε- 
κίων ἔργον εἶχε. Κυτορ. 11}, 4, ὃ 
ἜΡοπβο, Ρ6Γ πῆΐ ΘἸΠΟΠῚ «Ῥανεϊφῖρ 
βίαι ἀθς [πη Πη εἶν 8, - διτι πιϊ 
λέγων πὰ πράττων τὰ νετρίπάρη, 

10Ὲ 



Ἷ ἢς 

1 [4 ᾿" Ν 2 , - Ὁ 3 - τΞ 
Ἶ Ὅτι δὲ τοὺς ορεγομένους τῶν χαλῶν ἐπιμελεῖς ὧὸν 
ὀρέγοιντο ποιῶν ὠφέλει, νῦν τοῦτο διηγήσομαι. ἀχούσας 
γάρ ποτὲ Διονυσόδωρον εἰς τὴν ττόλιν ἥχειν ἐτταγγελλό- 
μενον στρατηγεῖν διδάξειν, ἔλεξε σιρός τινα τῶν ξυνόν- 
των, ὃν ἠσϑάνετο βουλόμενον τῆς τιμῆς ταύτης ἕν τῇ 

2 πόλει τυγχανειν" ) τὸν βουλό- 
μένον ἐν τῇ πόλει στρατηγεῖν, ἐξὸν τοῦτο μαϑεῖν. ἂμε- 
λῆσαι αὐτοῦ, χαὶ διχαίως ἂν οὗτος ὑπὸ τῆς πόλεως ζη- 

μιοῖτο πολὺ μᾶλλον ἢ εἴ τις ἀνδριάντας ἐργολαβοίη μὴ 
8 μεμαϑηχὼς ἀνδριαντοπιοιεῖν. ὅλης γὰρ τῆς πόλεως ἐν 

τοῖς πολεμιχοῖς χινδύνοις ἐπιτρεπομένης τῷ στρατηγῷ, 

μεγάλα τά τε ἀγαϑὰ χατορϑοῦντος αὐτοῦ χαὶ τὰ χαχὰ 

«Αἰσχρὸν μέντοι, ὠ νεανία. 

1. ΤΠ}: ΝΡ οἵη δον Γἀμγθη 
Ὑ 1}, πλαΐβ, νη Θ᾽ ἄθη δίαδί, ἀθ}} 
δ᾽ ἀϊθηΐ, ποι ἴη5 ΠηρΊοκ βιὔγζθη 
8011, ἀΐοὸ Κυιϊορϑαηβί σψουβίθ θη. 
Ῥάᾶχὰ σοινογθη ἀΌ 6. πἰοιί Ὀ] οἵ (αΚ- 

Βερι: ογζα θη, δία τ δὴ 
οἰηίνιι. ---τῶν χαλῶν, Εκγϑη, ἀϊδ 
ἄδθὺ ϑίδδί ογίοι!, ΕΠ θη βίθ θῇ, 
διδαίβ ἃ πηίοτι οἷη ἄθῃ [1κοαᾶ- 
τηοηΐθγη δη ϑῃηΐου Αὐξάγαιςοκ, ἀδὺ 

(ἴβοῖο, βοπάθγη ἃπο ἢ νἴθὶο ἀηάοτο ἴοῖι θθθηβο ἀθ ἈλὴΝ ΓΟ ΠῚ 8. ἐν νὰ 
Κοπηίηΐϊββο απ ΕἸσοηβομαίοη, Εἴη υπὰ Κγτ, ΥἹ, «τ Πηάει: τῶν χα- 
σαΐίον ΤΆ ΚΟΥ τπα5 βοῖπθ [μου λῶν ἐκ λμὶ - ὀρέγοιντο. 
ΜΟΙ 8|16 το ἶρ σὰ βίθ! θη, ἀπά ορίδιίϊν. ἘΣ δι νὰν ΘΎ  :-Ξ 
ἀδηῖί 6Γ ἀἴδ5 Καπῃ, σομότς σὰ γάρ νὶο ], δ. -- Φιονυσό- 
βομίσοη νουβίθῃθη, ἀδπῃ ρον ἀϊδ δωρος. δἷη ΟΜΝ, 85. ΟἸοκ, 
νουβο οάθπθη. ΑὈ(ΘΙ!ὰησοὴ. Π80]} 
ἄδθη {Ππηβϑι πάθη χυνθο κι [βὶρ σὰ ρ56- 
Ὀυδαοι θη νυ Ίββθῃ. 
ΠΡ; Βὰν ὅτι Καηῃ πιδὴ ὡς (οὐδ 
ὅπως), νὶς ογννατίοη (να]. 1, ὃ, 1. 
ΙΥ. 2,1: ὅ, 1), 80 Βυὰεὶ 510 ἸΠ, 
8. 1 1: Ὃ ἐντεϑύμησαι ὅτι Ὑὰ 
ὡς. Ποοῖ Ιοβθὴ ννἷν ἀπο ΠΥ, Τ, 
ὅτι δὲ .. ἐπεμελεῖτο, νῦν ἀκθαν 
λέξω. οὶ ὅτι βοιιννδϑὶ δἷῃ Υ̓ δυθιιηι 
ἄδε Βομδυρίοηβ, ΑἸββθ θη Β. ΜΟΙ, 
δία ἀθββοη ἀδηῃ ἀδν βροΖί δ! Ποτὲ 

ἄοὺ ἴῃ Δίμδη χαρ] δῖοι πὶ βϑὶ ἢ 6 ΠῚ 
Βιυάον Ευίΐῃν ἀδπιὸξ Ζυοτϑί ἀϊς 
Κιϊορβκαηβί Ἰδμγίο. --- ἐν τῇ πό- 
λει, ἀπίϑν βοίηθη ΜΠ γσθυῃςς ἱ πὶ 
δίαδίος αἰοιέ ἀπίον οι ἀμθγη, ᾿ΐδὺ 
πὰ ἃ 2. πἰοιὶ οθθὴ ἀπο ἀξεῖρ. 
ΥρΊ]. ἀε τὸρ. 186. Υ, Θ: χαὶ γὰρ 
δὴ ἐπιχώριον ἐν τοῖς φιλιτίοις 
λέγεσϑαι ὃ τι ἂν χαλῶς τις ἐν 
τῇ πόλει ποιήσῃ. 

ἃ. μέντοι, 8], 
[ἅν νν ἃ υς Ὁ6)"0. 

ἀοοῖι 



. 
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διαμαρτάνοντος εἰχὸς γίγνεσθαι. πῶς οὖν οὐχ ἂν δικαίως 
ὃ τοῦ μὲν μανϑάνειν τοῦτο ἀμελῶν, τοῦ δὲ αἱρεϑῆναι 
ἐπειμελόμενος ζημιοῖτο; τοιαῦτα μὲν δὴ λέγων ἔπεισεν 
αὐτὸν ἐλϑόντα μανϑάνειν. ἐτιεὶ δὲ μεμαϑηχὼς ἧχε, τεροσ- 
ἔπαιζεν αὐτῷ λέγων: Οὐ δοκεῖ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ὥσττερ 
Ομηρος τὸν ᾿γαμέμνονα γεραρὸν ἔφη εἶναι, οὕτω χαὶ ὅδε 
στρατηγεῖν μαϑὼν γεραρώτερος φαίνεσϑαι; χαὶ γάρ, ὥστιερ 
ὃ κεϑαρίξειν μαϑών, καὶ ἐὰν μὴ κιϑαρίξῃ, κιϑαριστής 

ἐστι, καὶ ὃ μαϑὼν ἰᾶσϑαι, χᾶἂν μὴ ἰατρεύῃ, ὅμως ἰατρός 

ἐστιν, οὕτω χαὶ ὅδὲ ἀττὸ τοῦδε τοῦ χρόνου διατελεῖ στρα- 
τηγὸς ὦν, χἂν μηδεὶς αὐτὸν ἕληται" ὃ δὲ μὴ ἐπιστάμενος 
οὔτε στρατηγὸς οὔτε ἰατρός ἐστιν, οὐδ᾽ ἐὰν ὑπτὸ πάντων 
ἀνθϑρώτεων αἱρεϑῆ. ἀτάρ, ἔφη, ἵνα χαί, ἐὰν ἡμῶν τις 
ἢ ταξιαρχῇ ἢ λοχαγῇ σοι, ἐπιστημονέστεροι τῶν πολεμι- 
χῶν ὠμεν, λέξον ἡμῖν, πόϑεν ἤρξατό σε διδάσχειν τὴν 
στρατηγίαν. χαὶ ὕς, Ἔχ τοῦ αὐτοῦ, ἔφη, εἰς ὅπτερ χαὶ 
ἐτελεύτα᾽ τὰ γὰρ ταχτιχὰ ἐμέ γε χαὶ ἄλλο οὐδὲν ἐδέ- 
δαξεν. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὃ Σωχράτης, τοῦτό γε πτολλοστὸν 
μέρος ἐστὶ στρατηγίας" χαὶ γὰρ :ταρασχευαστιχὸν τῶν 
εἰς τὸν πόλεμον τὸν στρατηγὸν εἶναι χρὴ χαὶ ποριστιχὸν 
τῶν ἐπιτηδείων τοῖς στρατιώταις χαὶ μηχανιχὸν καὶ ἐργα- 
στιχὸν χαὶ ἐπιμελῆ χαὶ χαρτεριχὸν χαὶ 
φελόφρονά τὲ χαὶ ὠμόν, 

) , 
ἀγχίνουν χαὶ 

ε Ὶ - Χ , ὴ 

χαὶ ἀἁτελοῦν τε χαὶ ἐτείβουλον, 
λ “ 

χαὶ φυλακτικόν τὲ χαὶ κλέπτην, χαὶ πιροετιχὸν χαὶ αρ- 
, ) "“" 

σαγα, χαὶ φιλόδωρον χαὶ τυλεονέχτην, χαὶ ἀσφαλῆ χαὶ 
2: ΄, ν΄ »γ)ηη η.»" Ἀ ’ Ἑόο χα ᾿ - 

ἐχξιϑετιχόν, χαὶ ἄλλα :τολλὰ καὶ φύσει χαὶ ἐτειστήμῃ δεῖ 

ὃ. ἐλϑόντα μανϑάνειν, κἴη- μεθ, ἐν Α δι λυθεν ον ΤΑ νύ ὑκα 
ΖαΒΘΊ 6 ἀπὰ Ζὰ ἰΘτηθη. 80 ἀφίῃ θη ἢ16 
πᾶυβρ ἐλϑών, 2. Β. ΑΠ8Ρ. ᾿, 8, 14: 
ἐλϑόντας... Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα. 
πίοι. ΒΗ 11 8}.}1. 

4. ἧκε, νἰοδετ και, -- Ὅμη 
οςἸ!. Π, 1τὸ Β᾿: καλὸν δ᾽ ἩΠΑ 
γὼν οὔπω δον ὀφϑαλμοῖσιν, 
οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν" βασιλὴϊ γὰρ 
ἀνδρὶ ἐ ἔοικεν. --- ον οὔτε στρα- 
τηγός ἴθι! οὔτε κιϑαριστής, ν ἴε!- 
Ἰδϊομν ννεῖ! ἀᾶζὰ οὐδ᾽ ἐὰν .. αἵ- 
ρεϑῇ πἴομε τϑοθί ράββθη νυν να. 

θ. ἀλλὰ μήν αἐφιῖ, --- πολ- 
λοστὸν μέρος, ΠὰΓ οἷπ 561 
ΚΙεῖμ εν ΤΕ; νβ]. Κγτορ. ᾿ Ὁ: 
14: μικρόν τι μέρος εἴη στρατη- 
γίας τὰ ταχτιχά, ννο ἀθΊβϑὶθε αε- 
ἄδηκο θομαηάθιὶ νυν. - τῶν .. 
ἐπιτηδείων. ὕμθεον ἀΐθ ἀδηϊῖνε 
5. ΚΥΑΠ 6. 0 ς. 414.:.0. ἡ ΜΝ 
ΠῚ ἰο]σεπάθῃ φυλακχτιχόν να]. 1], 
4,9: φυλαχτιχοὺς τῶν ὄντων. --- 
ἀσφαλῆ, β᾽ο ΒΥ σ ἢ δὴ ἃ, ἐμένες, 

ῶι 
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Ν 5 , , ὴλ . 

τὸν εὖ στρατηγήσοντα ἔχειν. χαλὸν δὲ χαὶ τὸ ταχτιχὸν 
“ν᾿ ν ᾿ ᾿ ΄ ᾿, ΒῚ ΄ 

εἰναι" σπτολὺ γὰρ διαφέρει στράτευμα τεταγμένον ἀτάχτου. 
᾽ κι ΟΥΎ, “5 ΄ 2 ΄ 

ὥσττερ λίϑοι τὲ χαὶ πλίνϑοι χαὶ ξύλα χαὶ χέραμος ἀτά- 
᾿ 3.26 , 2 οὰ ΄ ΄ 2 3 ν ν 

χτως μὲν ἐῤῥιμμένα οὐδὲν χρήσιμα ἔστιν, ἐπειδὰν δὲ 
ταχϑὴ χάτω μὲν χαὶ ἐπιπολῆς τὰ μήτε σηπόμενα μήτε 
τηχόμενα, οἵ τε λίϑοι χαὶ ὃ χέραμος. ἐν μέσῳ δὲ αἵ τε 

Ὧν ᾿ Ν ἢ “ Ξὰ 3 ΄ , 

χελίνϑοι χαὶ τὰ ξύλα, ὡσπερ ἕν οἰκοδομέᾳ συντίϑεται, 
2 2.» , 

τότε γίγνεται πολλοῦ ἄξιον κτῆμα οἰχία. “Αλλὰ πάνυ, 

ἔφη ὃ νεαγίσχος. ὅμοιον, ὦ Σώχρατες, εἴρηχας᾽ χαὶ γὰρ 
ἐν τῷ πολέμῳ πρώτους τοὺς ἀρίστους δεῖ τάττειν χαὶ 

τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς χειρίστους, ἵνα ὑπὸ μὲν 

τῶν ἄγωνται, ὑττὸ δὲ τῶν ὠϑῶνται. Εἰ μὲν τοίνυν, ἔφη. 
χαὶ διαγιγνώσκειν σε τοὺς ἀγαϑοὺς χαὶ τοὺς χαχοὺς ἐδέ- 
δαξεν᾽ εἰ δὲ μή, τί σοι ὄφελος ὧν ἔμαϑες; οὐδὲ γὰρ εἴ 

σε ἀργύριον ἐχέλευσε τιρῶτον μὲν χαὶ τελευταῖον τὸ χάλ- 
λιστον τάττειν. ἐν μέσῳ δὲ τὸ χείριστον. μὴ διδάξας 
διαγιγνώσχειν τὸ τὲ χαλὸν χαὶ τὸ χίβδηλον, οὐδὲν ἄν σοι 
ὄφελος ἦν. ᾿4λλὰ μὰ 44, ἔφη, οὐκ ἐδίδαξεν. ὥστε αὖ- 
τοὺς ἂν ἡμᾶς δέοι τούς τε ἀγαϑοὺς χαὶ τοὺς χαχοὺς 
χρίνειν. Τί οὖν οὐ σχοποῖμεν, ἔφη. πῶς ἂν αὐτῶν μὴ 
διαμαρτάνοιμιεν:; ἔφη ὃ νεανίσχος. Οὐχοῦν, 
ἔφη, εἰ μὲν ἀργύριον δέοι ἁρττάζειν, τοὺς φιλαργυρωτά- 

Βούλομαι. 

τ. χέραμος, ΚοΙΙοκιῖν. ει- 
56 106 δυσί οἷπθβ σαΐ σορδυίθῃ 
Ηδυβοβ πἷϊΐ οἴηθη ἤροιε Κυτορ. 
ΥΙἹ, ὃ, 25. ---Ζὰ συντίϑεται ἰ᾿ϑὶ 
ΘΒ) Κι ἀ45 ρᾶηζο σοηδηηίο δῖα- 
{ον}, 15. Νϑαιϊγαη) σϑάδομι. 

8. πάνυ δμοιον γορὶ μίαν 
δὲγεΐ 617} »Θἰπθη, ἱγο ϊδπάθιη Υ ̓οτβ εἰσι ᾷ 
(8... -- πρώτους τοὺς ἀρί- 
συ σξιν; αὶ ἘΣ υξαν τ 
80. ογάποί ἤοῃι. 1]. ᾿Υ͂. 291 ἢ Νοβίου 
βθῖηθ Βοδγθη. --- πὸ μὲν τῶν... 
ὑπὸ δὲ τῶν. Ῥὶδὸ ΠΤ 
υνἱγὰ ἀστοὶ ἀϊὸ ΑΒΔΡ οΤὰ θοννῖτκι. 
ΥΕ1..}1, 2, 2: πρὸς μὲν .. πρὸς δέ. 

θὲ εἰ μὲν, Ἴολπο Νϑοϊιϑαῖδ: 850 
ἰδὲ ἀὰ5 5αί, ἃ. ᾿Ν. 580 δι ἀϊν ἀὰϑ 
(οἰονηίο οἷῃ ὄφελος. Δῖορ. ἔν. 
10: χαὲ νῦν, ἄν μὲν ὃ Κῦρος βού- 

λητ ται(εγβᾶμῃζο: παρέστω σὺν ὑμῖν), 
εἰ δὲ μή, ὑμεῖς τὴν ταχίστην πάρ- 
εστε. 80 ἰδὲ ΥἹΙ], δ. 88. ἴπὶ δογάοι- 
βᾶῖ2Ζ μεϑέξομεν, Υ1]1, τ, 24 μαν- 
ϑάνετε παρ ἐμοῦ Ζὰ ,ἐὐβἄηζθη. δι 
Και 54. 12, 12. --- τὸ τε χαλὸν 
καὶ τὸ χίβδηλον. 50. νἱτὰ 
ἀστνοῖ τε... χαί δῦδηβο (φίγθημίθβ 
οὐδεν Γαἰονβο ἰδ άθηθα νυνὶ ΟἸοίοϊν- 
σοβοίζίοβ νοτθαυπάρῃ (5. {Π]. 4, 8). ννὸ 
Ὑἷγ ἢν οἷ οἱ ἰδοῖϊνθδ κὰ ἢ ἃ" Ὀγϑὰ- 
οἴνοιο κόποι. Υ 6]. Ηϊογ. 1, 2: διαφέ- 
θξι ὃ τυραν γιχὸς τε χαὶ ὃ ἰδιωτι- 
χὸς βίος. Δθδν. δ᾽ (Ὲ 4. Εν 8:.10 
ὃς (ποταμὸς) ὥριζε τὴν τὲ τῶν 
αχρόνων καὶ τὴν τῶν Σιχυϑῶν. 

ιτ0. τί οὖν οὐ τι φιεῖρ ἐρέξεινς 
Ἰο θα ἴ6 ΑὐΓἊοτἀογαησ, δ... σὰ ΠῚ, 
11, 15. --- οὐκοῦν. 5. κὺ ΠῚ, 1,2. 
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τοὺς πρώτους χαϑιστάντες ὀρϑῶς ἂν ταάττοιμεν; Ἔμοιγε 

δοκεῖ. Τί δὲ τοὺς χινδυνεύειν μέλλοντας; ἀρα τοὺς φιλο- 
τιμοτάτους τεροταχτέον; Οὗτοι γοῦν εἰσιν, ἔφη, οἱ ἕνεχα 
ἐπαίνου κινδυνεύειν ἐϑέλοντες. οὐ τοίνυν οὗτοί γε ἄδη- 
λοι, ἀλλ᾽ ἐπιφανεῖς ὄντες εὐεύρετοι ἂν εἶεν. 
᾿Ατάρ, ἔφη, πτότερά σε τάττειν μόνον ἐδίδαξεν, ἢ χαὶ ὅτεῃ 
καὶ ὅπως χρηστέον ἑχάστῳ τῶν ταγμάτων; Οὐ πάνυ, ἔφη. 
Καὶ μὴν τιολλά γ᾽ ἐστί, πρὸς ἃ οὔτε τάττειν οὔτε ἄγειν 
ὡσαύτως πιρροσήχει. ᾿Αλλὰ μὰ «4΄, ἔφη, οὐ διεσαφήνιζε 
ταῦτα. Νὴ 4{᾽, ἔφη, πάλιν τοίνυν ἐλϑὼν ἐπανερώτα" 
ἣν γὰρ ἐείστηται χαὶ μὴ ἀναιδὴς ἢ, αἰσχυνεῖται ἀργύριον 
εἰληφὼς ἐνδεᾶ σὲ ἀποιτέμιψασϑαι. 

Ἐντυχὼν δέ στοτε στρατηγεῖν ἡρημένῳ τῳ, Τοῦ ἕνε- 
χεν, ἔφη, Ὅμηρον οἴει τὸν ᾿4γαμέμνονα πιροσαγορεῖσαι 
ποιμένα λαῶν; ἀρά γε ὅτι, ὥσττερ τὸν ποιμένα δεῖ ἐπιι- 
μελεῖσθαι, ὅπως σῶαί τὲ ἔσονται αἱ θϊες χαὶ τὰ ἐπιτή- 

δεια ἕξουσι, καί, οὗ ἕνεχα τρέφονται, τοῦτο ἔσται, οὕτω 
χαὶ τὸν στρατηγὸν ἐπιμελεῖσϑαι δεῖ, ὅπως σῶοί τε οἱ 
στρατιῶται ἔσονται χαὶ τὰ ἐπιτήδεια ἕξουσι. καί, οὗ ἕνεχα 
στρατεύονται, τοῦτο ἔσται; στρατεύονται δέ, ἵνα χρα- 
τοῦντες τῶν πολεμίων εὐδαιμονέστεροι ὦσιν. ἢ τί δή- 
σεοτὲ οὕτως ἐπήνεσε τὸν "γαμέμνονα εἰπών" 
“ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαϑὸς κρατερός τ᾽ αἰχμητής 

χεανταχοῦ 

ἀρά γε ὅτι αἰχμητής τὲ 

-- τοὺς ᾿ μέλλοντας. Ει- 
βἄηζε ποιήσομεν: 5 ψάτγάθῃ 
νὶν πϑοπδη Ρ6ὶ οὐδὲ αἰΐί 
σοηδη, ἀϊο... Κι. 83, 10, 2. Κι. 
62, 8, δ. 

11. οὐ πάνυ, πἴοιμς δρϑῃ, 
ὦ. εἶν Β58. ΙΘΒΙ. Μν 6],.1..9. γε]. 
οὐχ ἥκιστα 1, 2, 23. --χαὲ μήν. 
5. ζὰ ], 4,12. πολλὰ “«“οσ᾽ἰπρὸς 
ζ. 618 ΕΆ1Π16., [ἅτ νν 6] ἢ} 6. -- 
ἐλϑών. Υα!. τὰ ἃ 3. --- ἐνδεᾶ. 
ΠΡ σὰ ἀδηκοηάθ (ρηϊἶν οιρᾷηζί 
βίον. 88. ἀθπ) Ζιβδιηη θη δ ης νοη 
56108ι. Υ61. Κι. 1], 2,1: ἐνδεέστε- 
ροί τι ἡμῶν ες φαίνονται εἶναι 
τς ὅτι οὐ πεπαίδευνται τὸν αὐ- 

χρατερὸς ἂν εἴη, 

τὸν τρόπον ἡμῖν. Βετοά. ΥἹ], 48. 
--ἀποπέμψασϑαι, νΜάτυπι 
Τη[. ἀπὰ ποι ἀὰ5 Ρανιϊζίρίαμι 5. 
κΚιλδῦ. Α σι χδδς δ. ἄς θ. 594, 

ὥ, ἸηΠ8}0: Δυΐρσαθε ἀθ5 Εδ] ἀἤϑιγῃ 
ἰβί 65, νὸν δ᾽ δὶ ἀθβ ἤφοιϑ ΝΥ ὁ ]- 
ἴϑῃγί ἀηὰ Ηδ1] Ζὰ θγζίθ! θη. 

1. Ὅμηρον, 1.11, 243. --- ὄϊες. 
ΟΝ ΤΣ. Ὁ βει ΕῪ ϑεβοη ἀε5. ε- 
ἀδηκθηβ νεῖ. Κγτορ. Υ1]], 2, 14. -- 
τοῦτο ἔσται «ἄἀοι ἤνϑεκ εἰ- 
τϑομὶ τά", 

2. ἀμφότερον, ἤοιῃ. 11. ἢ]. 
1.2.9.. τί ρα γε ὅτι, ἃ. ἴ, ἀρά 
γε ἐπήνεσεν αὐτόν, ὅτι ... - 
οὐχ εἰ, πἰσμὶ ἴῃ ἀφ ΕΔ |1ε, 

οὐχ εἶ 

ΤῈ 

-τϑ 
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, ΘΑ ΣΝ 53 Ρ] , ν κ 

μόνος αὐτὸς εὖ αγωνίζοιτο πρὸς τοὺς 
εἰ χαὶ παντὶ τῷ στρατοπέδῳ τούτου 

Χ 2 , 2 , - - , 

βασιλεὺς ἀγαϑός, οὐχ εἰ μόνον τοῦ ἑαυτοῦ βίου 

ΞΕΝΟΦΩΝΣΟΣ 

. ᾽ ΤΑ ΔΝ 
χτολεμίους, αλλ 

αἴτιος εἴη; καὶ 

- , 3...»32 ᾿ “Ἐ η , “ 

λῶς προεστήχοι, ἀλλ εἰ χαί, ὧν βασιλεύοι, τούτοις εὑ- 

δαιμονίας αἴτιος εἴη; καὶ γὰρ βασιλεὺς αἱρεῖται, οὐχ 
ἑαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται, ἀλλ᾽ 

χαὶ στρατεύονται δὲ πάντες, ἵνα ὃ 
βίος αὐτοῖς ὡς βέλτιστος ἤ; 

ἵνα πιρὸς τοῦτο αὐτοῖς ἡγεμόνες ὦσι. 

2 5 

αὑτὸν εὺ πράττωσι" 

τούτου ἕγνεχα, 

[4 

ἵνα 
[4 ΕῚ γε γπν, 2 

ἵνα χαὶ οἱ ἑλόμενοι δι 

καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται 

δεῖ 

οὖν τὸν στρατηγοῦντα τοῦτο σ“εαρασχευάζειν τοῖς ἑλομένοις 
2 ᾿ , 

αὐτὸν στρατῆγον ν 

χτεριΐρει, κατέλισεε 
ἡγῆται. 

᾿ Χ ΕΣ ἡ ἢ ΄ 5) 5 5 εἴ 
χαὶ γὰρ οὐτὲ χαλλίον τουτου αλλὸο ρᾳ- 

ν ι- Ἑ , , “-" , 

διον εὑρεῖν οὔτε αἴσχιον τοῦ ἐναντίου. 
τὸ ᾿ . τ Ὁ , ) ᾿ 

σχοχιῶν, τίς εἴη ἀγαϑοῦ ἡγεμόνος ἀρετή, 
Η γ Ξ 

δὲ τὸ εὐδαίμονας 

[σ᾽ 

χαὶ οὕτως ἐπι- 
Ἁ . » 

τὰ μὲν ἄλλα 
ΕΙ πΞ νι 

σΖζούίξι»" ὡὠν αἂν 

2 

Καὶ ἱτιχταρχεῖν δέ τινι ἤρη μένῳ οἷδά ποτε αὐτὸν 
- ιος 

τοιάδε διαλεχϑέντα" Ἔχοις ἄν, ἔφη. ὦ νεανία, εἰτεεῖν ἡ μῖν͵ 
΄ ΕΨ : Ν Χ “- 

ὅτου ἕνεχα ἐτιεϑύμησας ἱτετταρχεῖν; οὐ γὰρ δὴ τοὺ τερῶ- 

γγθηη. -- μόνος αὐτός, [ἊἋἅτ 
δ᾽ οἢ 8116 1η. ἢδ}}. Υ͂, 4,1. Κι. 51, 
θ, 1. -- χαὲ βασιλεὺς ἀγα- 
ϑός, ἃ. ἱ. χαὶ ὅτι βασ. ἀγ. ἂν 
εἴη. --- τοῦ .. βίου, ἀὶϊε ἀε- 
βία! ὰπρ ϑοῖη 88 οἰβ θη θῇ 
ΠΡ 6 ἢ 5 (δὰ ΟἸὕοϊς ἀπὰ Ἀμμ), 
προεστήκοι, Ἰεῖϊε, ἄδπι ΒΙΙὰ6 
ἀθ5. ἄπ γουβ ἢ ΒΡ θοθηά. 

ὃ, ον ἑαυτοῦ ἰδὲ πἰοῃὶ οἰννα 
μόνου τὰ νογηΐββοη: ἄθν Ζν ὁ ὁ 
βϑίηθι Δ ΔΠ] ννᾶν Ἰθαϊβ! οι ἀϊς Εδν- 
Βοῖρο [γ᾽ ἀδ8 οῖκΚ. ἃ 6ὃ5. ἃὈ6Ρ 
56 ᾽ Ὀϑ νου β ἃ ΠΟ ἢ δ. ἀδίβ ὁ Δ 0 ἢ 
[ἂν 5101} 56} 08. βογσί, 50 Κδῆῃ ἤ80}- 

Ἰοὺ ἵνα χαί [οἱρϑη. --- χαὲ.. δέ, 
δυδι ΟΝ: ὅ. ζυ 1,. 1... 

4, στρατηγόν, πἴομε ἄθοι- 
Πἄβϑισ, βοπάθιῃ ΔΟΙ ἀν ΟΠ 10} τί 
ΒοΖί οἰ αηρ᾽ 8} τὸν στρατηγοῦν τᾷ. 
-- οὔτε χάλλιον. οὔτε αἴ- 
σχιον ΟἸ  οἰκιϑαθουδαιἶνο ἃ ἀηρὶρ 
νοι εὑρεῖν. -- πε τη θξι. .κατ- 
λιπε. ἈΠηϊϊοῆ Κγτορ. 1], 1, 21: 

τῶν πολεμικῶν περιξ ελὼν χαὶ 
τὸ τόξῳ μελετᾶν χαὶ ἀχοντίῳ 
κατέλιπε τοῦτο μόνον αὐτοῖς 
τὸ σὺν μαχαίρᾳ. . μάχεσϑαι. ΕΤ 
ΘΟ γᾷηΚί βοὶηδ Ετδυιδγαηθδῃ ὮθΟΡ 
ἄδη ἀερθηβίαηα ἀατδαῖ, ἀδίς (πὰ 
νν6) ἀὸγ δ ἀπθιν τυ τυ. 
πδοἢ 6. Υα]. Ρ]αίο τϑρ. " Ρ. 842 6. 

ὃ. πᾶ}: Ποὺ Βοίδ  βμ  ΌΘῚ ἀδΥ 
ἘΒεϊιογοὶ πλἷξ βο θὲ [ἂν ἀϊὸ Βγδυςὶ- 
Ρᾶγκοὶς ἀθν Ρίεγάθ ϑοῦρο ἰγᾶσϑῃ. 
Πὶὸ Βροίΐον οἰηὰ δἰηζα θη. πὰ δὴ 
ἀδιογβϑη Ζζὰ πον δηθη. ἢν Δη- 
[ἀπτοὺ πλαΒ ΔΌΘΙ νῸΥ δἰΐθ βο δὲ 
ἴῃ Δ] 6 πὶ, νγὰβ δὲ ἰογάθτι, ἰἀομεὶς 
βοὶη πὰ 65 νογβίθῃθη, ἀυγοῖ Βοάθ 
ἄδθῃ Ἐπυροὶζ βοῖποῦ. ἴπἰουσ θη δη 
Ζὰ δηϊΠαπηπηθη. 

1. ἱππαρχεῖν. ἴῃ Αἰμθη σὰ 
65 νεῖ ἵππάρχοι. ἃθδγ ζοῖιῃ στρα- 

γοί [ἂν ἀὰξ Βαΐβνοικ, ὕθον αἷδ 
Ρἤϊονιδη ἀδ5 ἵππαρχος διαίϊνθη ννὶν 

Χρῃ, νη οἷπὸ Ὀοβοη ον ΒΟΜΓΙ: 
Ἵππα ᾿ Υγῖ ἀ ππαρχικχὸς.---οῦ γὰρ δή, δῃ ἢ 
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τος τῶν ἱγετέων ἐλαύνειν" χαὶ γὰρ οἱ ἱχισεοτοξόται τού- 
του γε ἀξιοῦνται" πιροελαύνουσι γοῦν χαὶ τῶν ἱτετιάρχων. 
᾿ληϑῆ λέγεις, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦ γνωσἹθῆναί γε" 
ἐχεεὶ χαὶ οἱ μαινόμενοί γε ὑττὸ σπιάντων γιγνώσχονται. 
᾿Ἵληϑές, ἔφη, καὶ τοῦτο λέγεις. ᾿,1λλ᾽ ἀρα ὅτι τὸ ἵἱτεττι- 
χὸν οἴει τῇ ττόλει βέλτιον ἂν ποιήσας :ταραδοῦναι, καί, 
εἴ τις χρεία γίγνοιτο ἱτισπτέων, τούτων ἡγούμενος ἀγαϑοῦ 
τινος αἴτιος γενέσϑαι τῇ πόλει; Καὶ μάλα, ἔφη. Καὶ 
ἔστι γε νὴ 44, ἔφη ὃ Σωχράτης, καλόν, ἐὰν δύνῃ ταῦτα 

ποιῆσαι. ἣ δὲ ἀρχή τίου, ἐφ᾽ ἣν ἥρησαι, ἵχυστεων τὲ χαὶ 
ἀμβατῶν ἐστιν; Ἔστι γὰρ οὖν, ἔφη. Ἴϑι δὴ λέξον ἡμῖν 
τοῦτο πιρῶτον, ὕτεως διανοῇ τοὺς ἵσύτους βελτίους ττοιῆ- 

σαι; καὶ ὅς, .«1λλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, οὐχ ἐμὸν οἶμαι τὸ 
ἔργον εἶναι, ἀλλὰ ἰδίᾳ ἕχαστον δεῖν τοῦ ἑαυτοῦ ἵσεττου 
ἐπιμελεῖσϑαι. Ἐὰν οὖν, ἔφη ὃ Σωχράτης, παρέχωνταί 
σοι τοὺς ἵσχιττους οἱ μὲν οὕτως χαχόττοδας ἢ χαχοσχελεῖς 

ἢ ἀσϑενεῖς, οἱ δὲ οὕτως ἀτρόφους, ὥστε μὴ δύνασθαι 

Βα [85 ηἰσῃ. -- τοῦ.. ἐλαύ- 
γειν. πᾶπη]. ἕνεχα. --- οἱ ἱππο- 
τοξόται, 200 8ἃῃ Ζ4}1, νγνυγάθῃ 
ἴῃ Κἰθίπθη Βοιδομθιηθη 8. Δ 0} 88- 
᾿γν ἃν 5. γνογννθηάοί; ἀἰθβοι θθὴ νυ ΆΓΘῃ 
δό] ἀπο οὐδ σοκαυίια ΒΚΙαν θη ἀ65 
διδδίεβ, -- τοῦ γνωσϑῆναι, 
“Ππ| θεοΚαππί, θομοτ κί Ζὰ 
νν ογά θη, -- ἐπεὶ καί. 8.1}, 8, 8. 

2. ἀλλ᾽ ἄρα, ετβᾶηζε ἱππαρ- 
χεῖν ἐπεϑύμησας, ναὶ. 1], 2, 2. -- 
ἂν... παραδοῦναι, «“οηη ἂὰ 
πᾶ} 16! ἵππαρχος νὕγάεβι", ἂν 
ΘΡΒίγθοἰκί βοῦν δι ἢ δ ἀΔ5 [οἰσθηάδ 
ενέσϑαι. 8. τὰ 1, 8, 15. --- χαὲ 

ἔστι γε, καί νοῦ ἀἄδθῃ) Τοηννονὶ 
»ηὰ ἴῃ ἀδν Τί“ τ, οὐ δέ ψιιῖ- 
ἄθηι". --ο που, νη Ϊν Το οδί 
ἰ8ῖ, πλϊ δἴηθν ᾿Ἰοἴβθη ἰγοηϊθ. Υ]). 
1], 5, 15. 1Υ,, 2, 81. Οέκοη, ΧΥ͂Ι, 
1: ὁτι μὲν γαρ ἐκ τῆς χειρὸς δεῖ 
ῥίπτεσϑαι τὸ σπέρμα καὶ σύ που 
οἶσϑα. -- ἀμβατῶν, ἀυτοῖν Αρο- 
Κορ δηϊβιδηάθη δὺ5 ἀναβατῶν, 
νὶς ἀνάμβατος Κγτορ. ΙΥ͂, ὅ, 46. 
ἀμβολάς ἰθϊ]4. α. ΥἿΙ, ὃ, 12, --- γὰρ 

οὖν. ερεη γαρ 8. Ζὰ , 4, 9. 
οὖν ὈδΖοϊομηοί Ὀγβρυἢρ] ἢ, ἀδίβ 
2νγοὶ Βερν 8 Ἰἀδη 80} οἰπά, οἀδι 
ἀα!8 ἀδὺ εἶπε 80 βρυΐ νυ»ὶθ ἀδθὺ δῃ- 
ἄογο βἰαί(ἥπάθι, ἀδῆθν πἰομὶ Ὀ]οΙ 5 
ΒοΙσογυηρ 805 ἀθιῃ Ὑ ογΠοιρ μ πάθη, 
Βοηάθιη 808 ἄθη οβ]δκίϊνθη δοι- 
ὨδΙ ΠΙΒΒθὴ βοὶρϑί, αἰβδὸ δύο Βεῖ- 
βία ηρ ἀηἀ Υ ΘΥΒΙ μου ηρ ἴῃ ἀ θη 
Βίπηθ: »αἀαὶ βαρδί 68, πὰ 50 ἰβί 65 
ΔῈ 0} “. 850 ἴῃ γὰρ οὖν νῖδ διοὴ 
ιᾶυῆς ἴῃ μὲν οὖν, νἷδ ἴῃ πάνυ 
μὲν οὖν ἃ. ἀεγρ)]. (ν 5}. διοι χὰ 1Π], 
6. 11). -- τοῦτο νεοιρίηάθ κϊΐ 
τὸ ξργον. 

4, παρέχωνται οἱ μὲν 
ες οἱ δὲ. Ὀῖ6. πιρίβίθῃ Εγκιᾶγογ 
νοιβίθῃηθη ὑπο οὐ μὲν .. οἱ δέ 
Δ ΠΘπἴβοῃς Βάνροι, ἀΐϊθ νθβθ ἢ 1685 
Βριομ α8. Ζὰν ἱπποτροφία, ἀ. ἢν. 
ἄἀδζὰ νϑυρῆίοοι ἡὑνάγθη, [ἂν ἄθη 
Κυϊορβάϊθηβί Ρίογάθ σὰ πᾶθγθη ὑπὰ 
Ζι βί6}|] 6ὴ (παρέχεσθαι). Νυῃ νεῖ- 
ΒΘ} 5.08. ζυννγ, ἀδίβ. ἀἶὸ Βομυ 
νη 80. 80}]) ΘΠ θη) Ζυβίαηἀθ. ἀδν 
Ρίεγάθ ἴῃ ἀθν Άθροὶ 510}} Ζν ΒΟ ῃ θη 
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ἀχολουϑεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀναγώγους, ὥστε μὴ μένειν ὅτιου 
ἂν σὺ τάξῃς, οἱ δὲ οὕτως λαχτιστάς. ὥστε μηδὲ τάξαι 

δυνατὸν εἶναι, τί σοι τοῦ ἱπιτειχοῦ ὄφελος ἔσται; ἢ πῶς 
δυνήσῃ τοιούτων ἡγούμενος ἀγαϑόν τι ποιῆσαι τὴν τιόλιν; 
χαὶ ὅς, .“λλὰ καλῶς τε λέγεις, ἔφη. καὶ τεειράσομαι τῶν 
ἵππων εἰς τὸ δυνατὸν ἐτειμιελεῖσϑαι. Τί δέ; τοὺς ἱπ- 
πέας οὐχ ἐτειιχειρήσεις, ἔφη, βελτίονας ποιῆσαι; Ἔχγωγ᾽, 
ἔφη. Οὐχοῦν πιρῶτον μὲν ἀναβατικωτέρους ἐτεὶ τοὺς ἵσε- 
πους ποιήσεις αὐτούς; 4)εῖ γοῦν. ἔφη" χαὶ γάρ, εἴ τις 

αὐτῶν χαταττέσοι, μᾶλλον ἂν οὕτω σώζοιτο. Τί γάρ: ἐάν 

σίου χινδυνεύειν δέῃ, τιότερον ἐπάγειν τοὺς τεολεμίους 
Χ ἣ ΥΥ ΄ 

ἐπὶ τὴν ἄμμον χελεύσεις. 
σξιράσῃ τὰς μελέτας ἐν τοιούτοις ποιεῖσϑαι χωρίοις. 
οἵοιστεερ οἱ πόλεμοι γίγνονται; Βέλτιον γοῦν. 

755 “ ΄ 2 ν - , ΄ 

βάλλειν ὡς πλείστους ἀπὸ τῶν ἵππων ἐπιμέ- γάρ; τοῦ 
λειάν τινα ττοιήσῃ; Βέλτιον γοῦν, ἔφη. 

ἄθπιη [είογαηίθη. ἀπὰ ἀθὰ Ἐοίίου 
(δῖ! τηᾶσ, ἱπάδπιη ἀὰβ φοϑβίθι 
Ρ[εγά ηἰομν νἱθὶ ἰδυσίθ ἀπά ἀδν 
ἨΠοἰΐοῦ 65. ἰοῦ νοϑιβίαπαά, ἀδββοὶ θα 
Ῥ6ββθὺ ΖῈ πο ῇ θη: ἴπὶ νου ΓΘ Θἢ- 
ἄδη παηάρὶὶ 65. δῖοι. ἀθὸνὺ πὰ ἀᾶ- 
Γὰπ., ψνὶθὸ ᾶῃ αἷς (Ὀδγοὶϊβ σὸ- 
56} 16 η) Ρίονάθ θθββοῦ πὰ Ζὰπὶ 
Πίθηβϑί φϑβοῃιοκίον. πιδοῆῦθη Κϑπη. 
)ὲγ Ταπριίης βαρί, ἀὰβ 5βοὶ ἀἷδ 580 }}8 
ἀ68 Ἀοίϊογθ.. Παγαπὶ ον  ἀθγὶ ἴΠ}ΠῈ 
δοκταίθβ τ Θηη 516 (ἀϊο Ἀρίίθν, ἀϊο- 
865. 500) Κι ἰδὲ ἂὰ8 ἕχαστον τὰ 
δαςπϑ πη 6 η) ἀϊν ἀπ ἀἶα Ρίογάθ (θεοὶ 
ἀδν Μυδιθγα 8) ἴῃ βομ!δομίθ Ζὰ- 
βίδηδε Ζείσϑη (νου Γ ΒΡ θη)" ΑἸδῸ ἀὰ8 
Μοάϊμῃ) παρέχεσϑαι νυὶο Θεκοη. 
ΝΜ 18. ΤῸ: ἣν οἰ ὃ ἄρχων ὀλιγάν- 
ϑρωπόν τε παρέχηται καὶ ἀργὸν 
τὴν χώραν. ΚΥΤΟΡ. 1,6, 20: πειϑὸ- 
μένους παρέχεσϑαι τοὺς στρα- 
τιώτας. --χαλῶς τὲ λέγεις ΤῈ 
χαὶ πειράσομαι, νὶε ϑΥΡ. 
ΥἹΙ, 5: χαλῶς τε λέγεις χαὶ ἐγὼ 
εἰσάξω ϑεάώματα. Δῃδὺ. 1, 8. 11: 
ἀλλὰ δέχομιαί τε .. χαὶ τοῦτο 
ἔστω. Να!. οὔδῃ Ι. ὃ. 1 ὅὺ ἡ ἘῈ τὶ 

Πυϑία .. Σωχράτης τε. 

2’ Ὁ ς ϑ᾽ 

ἔνϑαττερ εἰώϑατε ἱτττξυειν. ἢ 
»ν 

2 
ἐν 

ἔφη. Τί 

χαὶ τοῦτο. Θήγειν 

5. Ζὰ 1], 1, 2. -- 
ἄνα βατικωτέρους. ἬΪΡρδτοι. 
Ι. ὅ: πρῶτον μὲν τοὺς ἱππέας 
ἀσχητέον, ὅπως ἐπὲὶ τοὺς ἵππους 
ἂν απηδᾶν δύνωνται" πολλοῖς γὰρ 
ἤδη ἢ σωτηρία παρὰ τοῦτο ἐγέ- 
γετο. -- χαταπέσοι, αἷς 8.. 
Ποῖιον βαίβθη. οἴη διεὶς υῦσειϊ ϑυΐ 
ἄδιῃ θ]οίβθοη Ρίελάθ οὐδὺ ἰνδοῃβίθῃβ 
ἃ οἷπον ἤροκο; ἀθβιαὶν τυΐδί8 
πὰ θοαὶ ΑΔ δον τϊξ ἀδὺ 
ΜΟΕΠ Ομ Κεὶς τθοπθη, ἀδίς. ἀδν Βεὶ- 

δ. οὐκοῦν. 

[Ὁ ΥῸΠῚ απ ὰν ἢ]. -- τί γάρ. 
δ. τὰ ἢ, 0 

θ. τὴν το ἀ. ἰ. τὸν ἀμ 
μόδρομον. -- ἢ πειράσῃ 
γίγνονται; θογβεὶθα Θδάδοκε 
Πὶρρᾶτοι. ἴχϑὲ δεύτερον δέ, ὅπως 
ἐν παντοίοις χωρίοις ἱππάζεσϑαι 
δυ νήσονται. χαὶ γὰρ οἱ πόλεμοι 
ἄλλοτε ἐν ἀλλοίοις τόποις γί- 
γνονται. 

1. τοῦ βά λλειν. Βίρρϑτγοιι. 
᾿ς ὃ: ὅταν δὲ ἡδὴ ἔποχοι. σιν, 
δεῖ αὐ σχοπεῖσϑαι, ὁπως͵ ἀχον- 
τιοῦσί τε ὡς πλεῖστοι ἀπὸ τῶν 
ἵππων, υηὰ ἃ 21: ἀχοντίζειν 
γε μὴν ἀπὸ τῶν ἵππων χτλ. 
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δὲ τὰς ψυχὰς τῶν ἱτιττέων χαὶ ἐξοργέζειν τερὸς τοὺς ττολε- 

μίους, ἅττερ ἀλχιμωτέρους ττοιεῖ, διανενόησαι; Εἰ δὲ μή, 

ἀλλὰ νῦν γε πειράσομαι, ἔφη. Ὅπως δέ σοι τιείϑωνται 
οἱ ἱχυτεεῖς, πεφρόντικάς τι; ἄνευ γὰρ᾽ δὴ τούτου οὔτε ἵὕτι- 
σίων οὔτε ἱτεττέων ἀγαϑῶν χαὶ ἀλκίμων οὐδὲν ὄφελος. 

᾿4ληϑῆ λέγειθ; ἔφη" ἀλλὰ τιῶς ἂν τις μάλιστα, ὠ Σώ- 

χρατὲς, ἐπὶ τοῦτο αὐτοὺς πιροτρέψαιτο; Ἐχεῖνο μὲν δή- 9 

σίου οἶσϑα. ὅτι ἐν τιαντὶ πράγματι, οἱ ἄνϑρωπτοι τούτοις 
μάλιστα ἐϑέλουσι τεείϑεσϑαι, οὺς ἂν ἡγῶνται βελτίστους 

εἶναι. χαὶ γὰρ ἐν νόσῳ, ἡγῶνται ἰατρικώτατον 
εἶναι, τούτῳ μάλιστα :ιείϑονται, χαὶ ἐν τελῷ, ὃν ἂν χυβερ- 
γητιχώτατον, χαὶ ἐν γεωργίᾳ, ὃν ἂν γεωργιχώτατον. 
μάλα, ἔφη. 

ὃν ἂν 

Καὶ 
2 κι ἈΠΕ, ΘΕῸ, τ᾿ ἀκ 5 ς - «ν ᾽ν 

Οὐκοῦν εἶχός, ἔφη, χαὶ ἕν ἱπειχῇ, ὃς ἂν 

μάλιστα εἰδὼς φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, τούτῳ μάλιστα 
ἐθέλειν τοὺς ἄλλους σείϑεσϑαι. Ἐὰν οὖν, ἔφη, ἐγώ, ὦ 
Ὁ ’ , 53 2 ᾿, 

Σώχρατες, βέλτιστος ὧν αὐτῶν δῆλος ὠ, ἀρχέσει μοι 
τοῦτο εἰς τὸ πείϑεσϑαι αὐτοὺς ἐμοί; Ἐάν γε πρὸς τούτῳ, 
ΕΣ ν ν ) , δ ᾿ ΄ ᾿’ 7 ὴ 5 , 

ἔφη, διδάξης αὐτούς. ὡς τὸ τιείϑεσθαί σοι χάλλιόν τε 
΄ ᾿Ὶ Ἐν ͵ - Φ , » 

χαὶ σωτηριώτερον αὑτοῖς ἔσται. Πῶς οὖν, ἕφη, τοῦτο 
, ν ν ,}) , - ὃν ͵ ν»ἤ ν « ) 

διδάξω; Πολὺ νὴ 44, ἔφη, ῥᾷον, ἢ εἴ σοι δέοι διδά- 
᾿ ν - 2 - 2 ᾿΄ κ᾿ χ ᾿ τὰ 

σχεῖν, ὡς τὰ χαχὰ τῶν ἀγαϑῶν ἀμείνω χαὶ λυσιτελέ- 
στερά ἔστι. “Δ έγεις, ἔφη, σὺ τὸν ἵπτταρχον πρὸς τοῖς 
ἄλλοις ἐπιμελεῖσθαι δεῖν χαὶ τοῦ λέγειν δύνασϑαι; Σὺ 

2 , - - ἃ Ρ}Ὶ ᾿Ὶ , 

δ᾽ ῴου, ἔφη, χρῆναι σιωτεῇ ἱπιτιαρχεῖν; ἢ οὐχ ἐντεϑύμη- 
[κ᾿ σ΄“ ΄ Ν ΄, , δ. 

σαι, ὅτι, σα τὲ νόμῳ μεμαϑήχαμεν χάλλιστα ὄντα, δι 

ἀλλὰ νῦν γε, Με 'πὶ 1ἅ(. αἕ, 
80 ἴῃ) αν. ἀλλά πρὶ Βοαϊηρυηρ8. 
βϑίζοη, ΖΓ δ᾽ ογβίδυ καρ ἀθ5. ΝΟΠ- 
δδίΖ6 8 οἰηίγοίθηα: ,80. ἄοο 16ἰἱὶ 
ννϑηϊσϑίθηβ“, 

γοιτὸ ποιῶν. Ἀγτορ. 1, θ, 21. 
10. διδάξῃς. ΙΡράγοι. 1, 24: 

εἰς 4: μὴν τὸ εὐπειϑεῖς εἶναι 
τοὺς “ἀρχομένους μέγα μὲν καὶ 
τὸ λόγῳ διδάσκειν, ὅσα ἀγαϑὰ 

8, πείϑωνται. Βίρράνοι, 1, τ 
ἐχ τούτων παρασκευαστέον, ὅπως 
εὐπειϑεῖς οἱ ἄνδρες ὠσιν᾽ ἄνευ 
γὰρ τούτων κτλ. 

9. πείϑεσϑαι. Πϊρράγοι. ᾿Υ͂, 4: 
ἥκιστα δ᾽ Ν ἂν χαταφρονοῖεν ἄρ- 
χοντος, ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν, 
εἰ ὁπόσα ἐχείνοις παραινοίη, αὐ- 
τὸς ταῦτα βέλτιον ἐχείνον φαί- 

ἕνι ἐν τῷ πειϑαρχεῖν. 
11. σὺ δ᾽ ᾧον. Νεροῃ δέ 5. 

τυ 3:15: Ἰδισαύξεν χαὶ 
εἴ τι ἄλλο οαίβριθομθη βίον. --- 
νόμῳ, τα πιοῦθ τὶ Υ ΟῚ} 65. 80 
ΤΠ ἢ δι". ἢ 6πὶ βίθιηι θηίσθσθῃ τί 
ἄλλο μάϑημα, ννὰβ τιᾶῃ 815. ἰπαϊ- 
νἀ } ον Νοῖσαμρ, (φύσερ οηθγηῖ. 
-- κάλλιστα ὄντα, ΜΕοῚὶ 68 

ΤῈ 
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ὧν γε ζῆν ἐπιστάμεθα, ταῦτα τιάντα διὰ λόγου ἐμάϑο- 
μὲν, χαὶ εἴ τι ἄλλο χαλὸν μανϑάνει τις μάϑημα, διὰ 
λόγου μανϑάνει, χαὶ οἱ ἄριστα διδάσχοντες μάλιστα λόγῳ 
χρῶνται, χαὶ οἱ τὰ σπουδαιότατα μάλιστα ἐπιστάμενοι 
χάλλιστα διαλέγονται; ἢ τόδε οὐχ ἐντεϑύμησαι, ὡς, ὅταν 
γε χορὸς εἷς ἐκ τῆσδε τῆς τεόλεως γίγνηται, ὥσπερ ὃ 
εἰς “ῆἦλον τεεμτιόμενος, οὐδεὶς ἄλλοϑεν οὐδαμόϑεν τούτῳ 
ἐφάμιλλος γίγνεται οὐδὲ εὐανδρία ἐν ἄλλῃ πόλει ὁμοία 
τῇ ἐνθάδε συνάγεται; ᾿1ληϑῆ λέγεις, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν 
οὔτε εὐφωνίᾳ τοσοῦτον διαφέρουσιν ᾿4“9ϑηναῖοι τῶν ἄλλων 
οὔτε σωμάτων μεγέϑει καὶ δώμῃ, ὅσον φιλοτιμίᾳ, ἥπερ 
μάλιστα παροξύνει πρὸς τὰ καλὰ χαὶ ἔντιμα. ᾿Αληϑές, 
ἔφη, καὶ τοῦτο. Οὐκοῦν οἴει, ἔφη, καὶ τοῦ ἱτειτειχοῦ τοῦ 
ἐνθάδε εἴ τις ἐπειμεληϑείη, ὡς πολὺ ἂν χαὶ τούτῳ διε- 
γέγχοιεν τῶν ἄλλων, ὅτελων τὲ χαὶ γεαρασχευῇ καὶ 
εὐταξίᾳ χαὶ τῷ ἑτοίμως χινδυνεύειν ττρὸς τοὺς τιολε- 

7Γ(Ο» 

«νι 1851. -- ζῆν, ἴπὶ δάϊθγθὴ δἴπηθ, 
ν]Ὲ ΙΒοῖγ. Ρᾶηθρ. 21: εὑρήσομεν 

580 θεοὶ ἀδθηὶ Ποιϊβοῖθη Ἐδβίθ, υἱθ 
8ἃη ἄδῃ Ραηδίμοηᾷθη (5 ϑαλλο- 

γὰρ αὐτὴν (ἀεῃ δ[δ 81) οὐ μόνον 
τῶν πρὸς τὸν πόλεμον [χινδὺ- 
νων], ἀλλὰ καὶ τῆς ἄλλης κατα- 
σχευῆς, ἐν ἢ χατοιχοῦμεν χαὶ 
μεϑν ἧς πολιτευόμεϑα καὶ͵ δι᾿ 
ἣν ζῆν δυνάμεϑα, σχεδὸν ἁπά- 
σης ἐτν οὐσαν. - διὰ λ ὄγου. 
γε!. Ἰϑ. ῶΣ ἑρμηνείαν ΠΡ ΤΟΝ 
ΤῊΝ 

1). χορὸς εἷς. αδροηβαίζ: οὐ- 
δεὶς ἄλλοϑεν οὐδαμόϑεν. ὕδηι 
οἴη θη ὕποῦ δὺ5 Δίῃθη Κοιμμηΐ νοὴ 
ἄθη Ομόγθη, ἀΐϊθὸ νοῦ 80 νὶ θίθῃ 
ἃπάρθιθη διδάϊθη. ἤδὸ Ποῖοβ βὸ- 
ΒΟΒΙΟΚῚ ννογάθη, Κοίου Θ] 6 Ι0}.. δίδει 
εἷς πϑρθη χορός Κὄπηϊο δυο} ἑνί 
ποθθη τούτῳ ϑβίθμθη. ΑἸ1Ὲ νἷδν 
2ἀπγὸ βομιοκίθη. ἀΐδ νογβομιθάθηθη 
δίδαίθη Ετθομβοηϊδηάβ ΤΠ δοιίθθῃ, 
(οϑαπα  βομαίθη τὶ ΟἸὄγοη, ἤδο} 
θδΙοβ, νγὸ βῖ6 ἴῃ ἀδθεᾶησϑη ζὰ ἔμ γθὴ 
ἀθ8. Ἀροϊ οι απὰ ἀθν Ατὐιθηνὶβ νν οι - 
οἰογίθη, Ἠθγιᾶηη, ἀν ΑὨ1.}}, 08, 8}, 
-- εὐανδρία, εἴθε Νίδηρο βομὸς- 
πον Νἄπποι, Πΐδ βομβδιβίθμ. ἀη οι 
ἱπηθὴ νά δη δ Βσ ΒΌ ΟΠ ἴ, απ ΘθΘη- 

φόροι) ἀϊε σεννοιμίθη Οϊζνεῖσο δὴ 
ἄδγ ϑρ᾽Ζθ ἀδβ Εδδίζυρβ Ζὰ ἱγάϑϑθη. 
γοη ἄθη ἘΡΟΙΛΕΌΟΝ με [ϑι 65 Χρα. 
δγρ. Ι΄ : ϑαλλοφόρους γὰρ 
τῇ ᾿ϑηνᾷ το καλοὺς γέροντας 
ἐχλέγονται, ὡς συμπαρομαρτοῦν- 
τος πασῃ τῇ ἡλικίᾳ τοῦ κάλλους. 

18. ἀλλὰ μήν. 'Ῥεν Ζυξαπιπδη- 
πδηρς ἰδὲ: Ὀυγοῖ βομδηθη Οδβδᾶης 
ιτῶν χορῶν) πᾷ ΚοΡρουὶοθδ Εἰξϑη- 
βομδίίοη. (εὐανδρέᾳ) Ζοϊομπθη 5. ἢ 
ἀϊδ Αἰμθηθν νὸν ἀδη ἀηάδγθη ατὶο- 
ἤθη ἃ05, ἃ 086 σ ἀοοὶ ἀυγοῖ ἴον 5 
50 Β6ἢΓ, ἃ]5. ἀθπνοἢ ἀϊο ΕἸσ ηβ οι [ι, 
ἀϊδ ζὰ 4 16} δομόποῃ ἀἰθ Τ ἰδ 
ἰδ, ἀἷὸ φιλοτιμίᾳ. ει. υπΐδῃ 
ἘΠ 58. 

« ε : 

14. ὡς ποῖ οἰμαε ννὶθ ἢδ!!}. 
ΥἹ, ὃ. 12: ἴπὰὶ ᾿Ἰο ζίθγοη δ! ηἰμηηνὶ 
ὡς αἰ!ονάϊησα. οἷς νογαη δ 6 85 
Ρῦοη. ἀδπηοηβίν, ἃ ἀπά ΤῸΝ 
80. ἀὰ5. Αὐ[α]]δμάθ. 8, Καὶ θὅ, 1. 
4. -- τούτῳ Κυπαϊρι ἀϊε [οἰπεη- 
ἄδῃ τὶν 8η. Κι. δ1. 10, 4. γμ!. 
1], ὃ, 19. --- διενέγχοιεν, ἀϊξ 
ταβρν; 
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μίους, εἰ νομίσειαν ταῦτα ποιοῦντες ἐτταίνου χαὶ τιμῆς 

τεύξεσθαι; Εἰχός γε. ἔφη. ΠΠὴ τοίνυν ὄχνει, ἔφη. ἀλλὰ 15 
πειρῶ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ταῦτα τπιροτρέπειν, ἀφ᾽ ὧν αὐὖ- 
τός τε ὠφελήσῃ χαὶ οἱ ἄλλοι πολῖται διὰ σέ. ᾿Αλλὰ νὴ 
Ζία πειράσομαι, ἔφη. 

᾿δὼν δέ ποτὲ Νιχομαχίδην ἐξ ἀρχαιρεσιῶν ἀτειόντα 
ἤρετο" Τίνες. ὦ Νικχομαχίδη, στρατηγοὶ ἥρηνται; καὶ ὅὕς. 
Οὐ γάρ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοιοῦτοί εἰσιν 4ϑηναῖοι, ὥστε 

ἐμὲ μὲν οὐχ εἵλοντο, ὃς ἐχ χαταλόγου στρατευόμενος χα- 
τατέτριμμαι χαὶ λοχαγῶν χαὶ ταξιαρχῶν καὶ τραύματα ὑπὸ 
τῶν πολεμίων τοσαῦτα ἔχω --- ἅμα δὲ χαὶ τὰς οὐλὰς τῶν 

τραυμάτων ἀττογυμνούμενος ἐπεδείχνυεν --- ντισϑένην δέ, 
ἔφη, εἵλοντο, τὸν οὔτε ὁτιλίτην ττώποτε στρατευσάμενον 
ἔν τε τοῖς ἱτιχεεῦσιν οὐδὲν ττερίβλετιτον πτοιήσαντα ἔττι- 
στάμενόν τε ἄλλο οὐδὲν ἢ χρήματα συλλέγειν; Θὔχουν, 2 

ἄδθιι δίδαίθ αἷς. δοίἀαί ἀΐθηθ. [Ι}ὴ 18. ὠφελήσῃ, ΡΒβι νΊβ0}}. --- 
πὰ ΝῊ τὰ. Θ. Χὰ ΠῚ 1, 11. 

4. Ἰημα]: ΝΙΚοΙΔΟ 4685 ὈοκΙδρὶ 
βίῃ, ἀδίβ πἰομί ον, οἴη Ὀονν 8 ἢγίοΓ 
Κιϊορβιηδπη, Βοπάρθγῃ οἷπ δπάθργοι, 
ἄἀδγνοπὶ Κτίθσα πἰο 5 νϑγβίθηθ, ΖῸ πη 
ἙοΙάμονγη σουνᾷῃ} 56]. δΚγ. [τὶ 
ἀδροθθη 8018, ὙὙ6Γ 65 νϑυβίθῃο, οἴ ἤθη 
ΟΠ σομοτὶρ διιβζυβίαι θη πηἀ οἷη- 
ἄθρθη Ζὰ ᾿Ἰάββθὴ ἀπά Ὀοβοηάθιβ ΨΚ ΘΓ 
βοΐηῃ ἤδυβ (ἀμ τὶς νοτνν ] 6 ἢ 
Κὄππο, ἀδπὶ [66 65. ἱπὶ 81}|1σ6- 
πηϑίηθη 800} πἰομξ 8η ἄδθη Εἴσθη- 
Βομαίίθη, ὑτῷ πὶ ΚοΙοσίαπ ἀδι 
Ἐρ] ἀπθυση 516 ἢ} πὔ 10} Σὰ ΤΠ] ΟΠ Θη, 
ἀὰ ἀΐϊθβο [ἂγ ἀδ8 ἰδίζίογε Αηγί, υνὶθ 
[γ ἀΐδ δυβίθγθη ἴῃ ἀθὺ Ἠδυρίβδοιο 
ἀἰθβοιθθη βεΐθη. τα). θθκοη. Υ, 
14 {{- Κγ͵. 1, 0, 12. 
1. οὐ γάρ, Μὶε 1, 3,10. ΥοτΓ 

γάρ ογσᾶηζο ἄθη ἀεάδηκοη: “Οἷη6 
νογκοηγίο ΝΥ Δ}}}" οἄδγ πᾶ ἄθηκο 
516"), ἀαῖ5. ΝΊΚ, νόυῃθῦ οἷπο αθθογάθ 
ἀε5 Ὁ πηηαίβ τηδο ί, --- τοιοῦτοί 
εἰσιν 49. ἰἴϑ1 ἀὰ5 πίοι ρὰἂπΖ 
ἀϊὸ Ατί ἀφοῦ Αἰἤ θη θοῦ, ἀδῖς 
8ῖ6 ... -- ἐχ καταλόγου 
στρατευόμενος, »ἀδγ Ἰοἢ, οὶ (- 
ἄδπὶ πηοῖῃ Νδπηθ ἴῃ ἀδὺ [βίο βίθῃηι, 

ἄθῃ χατάλογος γ᾽ Ἰδάθν ψδῆθη- 
[σε ΑἰΠΘΠΟΓ οἰπσοίγασθη, ἀ. ἢ. 
Ζυτῃ Κτὶοσϑάϊθηβί νουρῆιοῃίει. ΝΙΚ, 
στῦπάοιί βοῖηθ ἀπβρισῃθ δυΐ Εδ]ά- 
ΠΘΡΓΉΎγ8 ἢ ΠῸΡ ἀδγδυΐ, ἀδ[5 ΘΓ ἴϑῆσο 
ππὰ ΖυγΓ 415 Το σ ὑηἀ Ταχίδγο 
πὰ τἰξ Εὔτγοη φσραϊοθηί Παί. -- 
χατατέτριμμαι, ἃ. 1. πἴομε ἀ6- 
ἐγϊξιιδ, ΒΟΠῸΘΓΏ ἐγ διε δη7η, τη ϊ ο ἢ 
ΔΟσοαῦί ἴᾶΡ 6; βοηβὶ Κῦηηΐο 
ΝΙΚ. πἴοθε ἄρον. βοῖὶπθ ΝΘ νυ 8}} 
οπίγὔβίοι βοίη. 80. Ατίβίορι. Ρεὶ 
Δίμϑη. Ρ. 184 Ε: ὅστις αὐλοῖς καὶ 
λύραισι χατατέτριμμαι χρώμενος, 
εἶτά με σχάπτειν κελεύεις. νει. 
ΙΥ, τ, ὅ: χαὲ τὰς αἰτίας αὐτῶν ζη- 
τοῦντας χκατατρίβεσϑαι. -ῦ 7, 
ΜῈ] τραύματα ἔχω - τετραυμά- 
τισμαι. --- ἅμα. «ἐπεδείκνυεν. 
᾽ν 5.16}16 οὐϊπηθγὶ δὴ ἰἱνίυ ΧΟΥ, 

: Δ᾽ιμάα5ϑδο αοίπαιθ 56 αἱοίξιν)" δὲ 
τ: φιαρφιθ ὑοιϊο υτεϊγιογα ἀοοορέα 
δ5ϑογιί, γϑέμϊἑ5ο, --- ἀντισϑέν ῃν. 
Ῥίοβον ἰβὶ δρδηβονγθηΐβ θοΚαπηΐ 815 
ΝΙΚομηδοι 65. --- οὔτε... τε νὶθ 
1 Φ Δι 

ἢ. οὔχουν Μὶο 1, 4. δ, 80 6Γ 
ἰγοηΐϊβοῦ: [9ὲἰ ἀδῆῃῆ 8ΌΘΙ ἀὰξβ 
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ἔφη ὃ Σωχράτης, τοῦτο μὲν ἀγαϑόν, εἴγε τοῖς στρατιώ- 
ταις ἱχανὸς ἔσται τὰ ἐπιτήδεια ττεορίζειν; Καὶ γὰρ οἱ 

ἔμττοροι, ἔφη ὃ Νιχομαχίδης, χρήματα συλλέγειν ἱχανοί 
εἰσιν᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ἕνεχα τούτου χαὶ στρατηγεῖν δύναιντ᾽ ἄν. 
χαὶ ὃ Σωχράτης ἔφη" ᾿“λλὰ χαὶ φιλόνιχος ᾿Αντισϑένης 
ἐστίν, ὃ στρατηγῷ -τροσεῖναι ἐπιτήδειόν ἐστιν" οὐχ ὅρᾷς, 
ὅτι χαί, ὅσάχις χεχορήγηχε, πᾶσι τοῖς χοροῖς γνενίχηχε; 
Μὰ 44, ἔφη ὃ Νικομαχίδης, ἀλλ᾽ οὐδὲν ὅμοιόν ἐστι 

χοροῦ τὲ χαὶ στρατεύματος προεστάναι. Καὶ μήν, ἔφη 
ς πεν τς. ΄ 2 δὰ 32 “- οὐ ΩΕἝ ἢ εν -" 

ὃ Σωχράτης, οὐδὲ δῆς γε ὁ ΑἸντισϑένης οὐδὲ χορῶν 
διδασχαλέας ἔμτεειρος ὧν ὅμως ἐγένετο ἱχανὸς εὑρεῖν τοὺς 
χρατίστους ταῦτα. Καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ οὖν, ἔφη ὃ Νιχο- 
μαχίδης, ἄλλους μὲν εὑρήσει τοὺς τάξοντας ἀνϑ'᾽ ἑαυτοῦ, 
η 2 - , ς , 

ἄλλους δὲ τοὺς μαχουμένους. Οὐχοῦν. ἔφη ὃ Σωχράτης, 
ἐάν γε χαὶ ἐν τοῖς πτολεμιχοῖς τοὺς χρατίστους, ὥσπερ 

ἐν τοῖς χοριχοῖς, ἐξευρέσχῃ τὲ χαὶ προαιρῆται, εἰκότως 

ἂν χαὶ τούτου νικηφόρος εἴη" χαὶ δαττανᾶν δ᾽ αὐτὸν εἰχὸς 

μᾶλλον ἂν ἐϑέλειν εἰς τὴν ξὺ υν ὅλῃ τῇ στόλει τῶν πολε- 

μιχῶν νίχην ἢ εἰς τὴν ξὺν τῇ φυλῇ τῶν χοριχῶν. «Ζέγεις 

σύ, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὡς τοῦ αὐτοῦ ἀνδρός ἐστι χορη- 
γεῖν τὲ καλῶς καὶ στρατηγεῖν; “Ἰέγω ἔγωγ᾽, ἔφη, ὡς, 

αἰοδ συΐ, ψεπη ἐν. .ὃ --ὀ λκ4,12.18; 1,1; 8,10. 5. Ζὰ ΠῚ, 1.9. 
Δα ἰδέ γάρ τὰ δὐκιἄγθη ὃ. 5, Ζζὰ 4. χαὶ μήν. 8. τὰ 1, 4. 12. -- 
Ι, 4,9. ---- Ζὰ ἕνεχα τούτου οὐδὲ... οὐδέ, κ6 .. φεΐάοηι. 
γῇ]. Ἰ, 8 8, 4. Ἠθημ6, ναὶ]. ΠῚ, 123. ὅ. -- τοὺς 
ἘΣ δ... προσεῖναι «εἶπ Εἴσοι- χρατίστους ταῦτα, εἷῃ ἀΐεβθη 

ΒΟ ΑΙ, ἄογθη ουπαπάδηβείη". -- ϑιθοκοπ" ἀ, ἷ. τοὺς κρατίστους 
χεχορή γηχε. εν χορηγός τῆς ῳδῆς χαὶ τῶν χορῶν διδα- 
Παιῖθ σὰ ἄθη Εδβιβρίθ! θη [τ βοῖηθ σχάλους. -- οὖ». Πθ ἢ 80 νὶτὰ 
ῬΏΥ]6 (8. ὃ δ), ἀϊα δῖον δὰοῖ θη ογδυοὶ... --ἀλλους. τοὺς 
δ᾽65 Ζυγθο ποῖ, οἴπθὴ πον αἰ .. μαχουμένους, πάδτε (ξῸ 
4|16 πὴ ΝΟισ θη δυϑΖιβίαι(οη πὰ [λ ὈΘΕΟΠΠ 66), νον δ... Κδππδη 
βοῖπο ΕἸ θα ηρ σὰ βούσθη. Εβ ψὰ οὐδὺ ννοτάθη. 8. Και δῦ, 4. 3. 
ἀἴδβ οἷμιο ἀθὺ [οἰ ἀγσίθϑη (1,οἰβδίησθη. ᾧ, 380, 
[ἂν ἄθη δίδαι), ἀΐδ μὰν ἀΐδ γϑὶ ἢ βί θη ὃ. τούτου. ϑδίαι( ἀδθ νουπϑῦ- 
Βὕγρσον [τὰ], δι. Πδηηδηη, δίδαϊθ- φομθηάθη τοῖς πολεμιχοῖς βοι νυ οι 
δὴν δ᾽ 101. Υα!. σὰ Π]. 8, 4. οἵη οοϊενθοάοαϊοη ον ΒΟΥ ἴπὶ 

Μὰ 4{᾿. 8. τὰ 1,44,9. -- τε δίοραυϊαν νοῦ, ἃνη)ϊοῖ νὶθ 11, ὥ, 4 
καί, Ὀδὶ ΒοατἊδη ἀδ5 αἸοι οἴθὴ νῖὸ τούτου σὰ Ὀοζίθθη ἰξί. -- χαὲ 

" . Ν . ᾿ Ν Μ »7»ὦνν - 
ἀ68 Ὑεγβοϊιϊδάθηθη, ψὸ νῦν Ὁ]οΪ5Β . δέ, 8.1.1. ὃ. -- ξὺν τῷ 
ἘΝ ἃ -ϑοβθη, ΨΙΘΠΙ ἢς 4. ΤΥ, ἢ. δ; φυλῇ, 5. κὺ (δ ὃς 
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ὅτου ἄν τις προστατεύῃ, ἐὰν γιγνώσχῃ τε ὧν δεῖ καὶ 
ταῦτα πορίζεσθαι δύνηται, ἀγαϑὸς ἂν εἴη προστάτης, 
εἴτε χοροῦ εἴτε οἴχου εἴτε πόλεως εἴτε στρατεύματος 
χεροστατείοι. Καὶ ὃ Νιχομαχίδης, ὰ “{᾿, ἔφη, ὦ Σώ- 
χρατες, οὐχ ἄν ποτε ᾧμην ἐγὼ σοῦ ἀχοῦσαι, ὡς οἱ ἀγα- 

ἢ ᾽ , ᾿ ἣ ἡ Τὰ, Ξ- » . 
ϑοὶ οἰχονόμοι ἀγαϑοὶ στρατηγοὶ ἂν εἶεν. Ἴ19ι δή, ἔφη, 
ἐξετάσωμεν τὰ ἔργα ἑχατέρου αὐτῶν, ἵνα εἰδῶμεν, πότε- 
ρον τὰ αὐτά ἐστιν ἢ διαφέρει τι. Πάνυ γε ἔφη. Οὐχοῦν, 
ἔφη, τὸ μὲν τοὺς ἀρχομένους χατηχόους τε χαὶ εὐπειϑεῖς 

ἑαυτοῖς τεαρασχευάζειν ἀμφοτέρων ἐστὶν ἔργον; Καὶ μάλα, 
ἔφη. Τί δέ, τὸ προστάττειν ἕχαστα τοῖς ἐπιτηδείοις 
σεράττειν; Καὶ τοῦτ᾽, ἔφη. Καὶ μὴν χαὶ τὸ τοὺς χαχοὺς 
χολάζειν χαὶ τοὺς ἀγαϑοὺς τιμᾶν ἀμφοτέροις οἶμαι τεροσ- 

ἤχειν. Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ τοὺς ὑπηχόους εἰ- 
μενεῖς ποιεῖσϑαι πτῶς οὐ χαλὸν ἀμφοτέροις; Καὶ τοῦτ᾽, 
ἔφη. Συμμάχους δὲ καὶ βοηϑοὺς πρροσάγεσϑαι δοχεῖ σοι 
συμφέρειν ἀμφοτέροις ἢ οἷ᾽; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿“4λλὰ 
(υλαχτιχοὺς τῶν ὄντων οὐχ ἀμφοτέρους εἶναι τεροσήχει; 

Σφόδρα γ᾽, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ ἐπιμελεῖς χαὶ φιλοπόνους 
ἀμφοτέρους εἶναι τεροσήχει ττερὶ τὰ αὑτῶν ἔργα; Ταῦτα 
μέν, ἔφη, τεάντα ὁμοίως ἀμφοτέρων ἐστίν" ἀλλὰ τὸ μάχε- 
σϑαι οὐχέτι ἀμφοτέρων. ᾿1λλ᾽ ἐχϑροί γέ τοι ἀμφοτέροις 
γίγνονται; Καὶ μάλα, ἔφη, τοῦτό γε. Οὐκοῦν τὸ περι- 
γενέσϑαι τούτων ἀμφοτέροις συμφέρει; Πανυ γε, ἔφη" 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σταρίης, ἂν δέῃ μάχεσθαι, τί ὠφελή σει ἡ 
οἰχονομιχή; Ἐνταῦϑα δήττου χαὶ :τλεῖστον, ἔφη" ὃ γὰρ 
ἀγαϑὸς οἰχονόμος, εἰδώς. ὅτι οὐδὲν οὕτω λυσιτελές τε 

χαὶ χερδαλέον ἐστίν, ὡς τὸ μαχόμενον τοὺς στολεμίους 

γιχᾶν, οὐδὲ οἵτως Βοος τε χαὶ ζημιῶδες, ὡς τὸ 

8. οὐκοῦν. 8. χὰ ἢ], -- ἀδ5 δογμογσθιθπάθ, ἀ. 1. ηϊομι 
τὸ μὲν τοὺς ἘΝ λένενς. ἐθ6η80. -- ἐχϑροί γέ τοι, 
θ᾽ θκ Ίθοη Οδάδηϊκεη Θθοη. Υ, 15. Βεϊπάε ἀσοῇ ν δηἾβ 8168. 
-- ἕκαστα τοῖς ἐπιτηδείοις, 11. ἐνταῦϑα, ἀ.1. ἂν δέῃ μά- 
εΔε8 σονδάς ἀθῆὶ, ἀθγ ἀᾶζι χεσϑαι, νβ]. 1], 3,2 2, -- καὶ πλεῖ- 
σΟΒ ΟΠ ΟΚῚ ἴ91. στον, βΒογδάε ἃπὶ πὶ οἰ 5ίθηῃ. -- 

9. φυλαχτιχοὺς τῶν ὃν- μαχόμενον 806. Βίηθ. πη850}}. 
των. ΥρΙ. χὰ 11], 1, θ. ὅθη. -- οὐδὲ οὕτως. Δὺβ ἄδπὶ 

10. οὐχέτιε, πἴοιε μθἢγ 50 νῖθ γογπογσθηῃθηάρη οὐδέν ἰδί τὰ Ζὰ ο- 

10 

1 
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ἡττᾶσϑαι, προϑύμως μὲν τὰ πρὸς τὸ νιχᾶν συμφέροντα 
ζητήσει χαὶ παρασχευάσεται, ἐπιμελῶς δὲ τὰ πρὸς τὸ 

ἥττασϑαι φέροντα σκέψεται χαὶ φυλάξεται, ἐνεργῶς δ᾽, 
ἂν τὴν σαρασχευὴν δρᾷ γιχητικὴν οὖσαν. μαχεῖται. οὐχ 
ἥχιστα δὲ τούτων, ἐὰν ἀπαράσχευος ἢ, φυλάξεται συνά- 

μὴ χαταφρόνει. ἔφη. ὦ Νιχοιμιαχίδη. τῶν 
ἡ γὰρ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια τελήϑει 

σύτειν μάχην. 
»" 2 - 

οἰχονομιχῶν ανδρῶγ᾽" 
μόνον διαφέρει τῆς τῶν κοινῶν, τὰ δὲ ἀλλα παρατελήσια 

, ᾿ » Ε ᾿ ͵ Ψ , 
ἔχει, [τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι οὔτε ἄνευ ἀνϑρώτεων οὐδετέρα 

’ 2 η 2 Ἷ Ἅ , ΄ 

γίγνεται, οὔτε δι ἄλλων μὲν ανϑρώπων τὰ ἴδια πράτ- 
9 Υ͂ ᾿ Χ ΄ ) Χ 5») 55 Η͂ ΡῚ 

τέται, δι ἄλλων δὲ τὰ χοινά]. οὐ γὰρ ἄλλοις τισὶν ἂν- 
΄ - - “7 - ΒΡ πὰ 

ϑρώττοις οἱ τῶν χοινῶν ἐτπτιμιελόμενοι χρῶνται ἢ οἵἷσττερ 
ἷ δ αν 5. - 5 -- ἃ , - 

οἱ τὰ ἴδια οἰχονομοῦντε:" οἷς οἱ ἐπιστάμενοι χρῆῦσϑαι 
Ἁ ἋΣ , Ἁ Ἁ - - ; 

χαὶ τὰ ἴδια χαὶ τὰ χοινὰ χαλῶς τπιράττουσιν, δὲ κὺὴ 
΄ 3 ᾿ . - 

ἐπιστάμενοι ἀμφοτέρωϑι τελημμελοῦσιν. 

θἄηΖοηῃ οὐδν 8 06}} οὐδέν τὰ νἸ θά ογ- 
Βοίθη. -- οὐχ ἥκιστα δὲ τού- 
των.-φυλάξεται, «ποοῖὶ ψνεῖΐ 
ΠΗ Ρ 806 ἃ15 αἴ 6565 (τοὐτωνὶ -- 
ἀ. ἢ. αἷβ ο΄ ἀδ8 Ζ πὶ δῖθρο Νδιίϊσο 
γνογρθογο οὶ ἀπά ὑπίορ σὔηβίϊσ θη 
{πηβιπάδη ἁυϊ ἄθῃ τον θϑάδεονι 
ἰδὲ --- νὰ δὺ βίοῃ ῃίθη.. . εβεη 
οὐχ ἥκιστα 5..1, 2, 28. -- φυλά- 
ξεται συνάπτειν, Ἰπἴ, ν]δ 1, 
δ. 9. 

12. μὴ καταφρόνει. ἮϊεΥ 
ἀατ οὖν πἰομΐ νϑγμηϊβι υνθγάθῃ, 
ἀὰ5. ρογδάθ ἐδ, ψγὸ οἷπο Ἀϑῖῃθ. νοὴ 
ἀοάδηκοη ἀυγο οἷπθ οϊσογαης 
ΚιϑΓρ ἈΡΘ βο]οββοῦ νογάθῃ 50]], 
τοῖς νν ο ΘΙ 556 ἢ νῖγά. 5. χὰ ΠῚ, 
8, 1. 1Υ̓́{2,.34. -- ἔφη, [ ἢ ΘῪ 
[οτί. --ἰτὸ δὲ μέγιστον, πδπι- 
Ἰΐοῖι ἐστί: ἃ πὶ 'π οἰβίθη ἃ 8. 
Γἅἃ 111 (θ6ὶ ἀθν ἔγασθ, ἴἰῃνν οί γη 
Ρυϊναίο απὰ δέ θη! ἢ6. Ν᾽ δγνν! ὰηρ 
νη φ᾽οίομον τί δἰηπα) ἴῃ 5 ὅ6- 
υγἰοῖ 1.1 τς ΠΙοβου σϑηζο ὃ ἰθἢτί, 
ἴῃ ννὶθ θῆσο Βοχζιθηρ ϑοκγν, οἷμδ 
ὙΠ] οἰ σον οἰ Ηδυβνογνν (Πρ 
Ζὰ οἷπθη αἰ οΚΙ οἴ δὴ Ζυβίδπάο ἀδ5 
διδαίοβ βοίζίο, ἤδῆθν ἄδθου ογβίουο 
Χρῃ, βοίηθη θἤγοῦ ἴῃ οἴπου ὈΘΒ0Π- 

ἄθγθη δ ἢ τ (Οὐκονομιχὸς) βοῖπθ 
ΔΉ ΒΊΟΝ. ΔΒΓ ΓΙ ἢ ἀδγίθσθῃ ἰβίξι, 
δ. αἴδ Εἴη]. ἃ 9. Δηπ.. ζιι Επάδ. --- 
οἷς οἱ ἐπιστάμενοι χρῆ- 
σϑαι. τοϊαιῖνογ Αηβομ αἷς, ἀ8ΠΘΓ 
Κοίηθ Ῥαγίῖκεοὶ. 

ὃ. ϑοκτγαίθβ. βείζί ἀθπὶ ᾿ησογθη 
ῬοεγῖκΚΙὸς δυβοι πη άθῦ, υνῖθ ἀΐθ Αἰϊι6- 
ΠΘῸΓ Ζὰ Κι υ βο ον Τδρίογκοις υπὰ 
Ταομ εἰσ κοῖς συγ οκαοία τι τυ ογάρη 
Κὄππϑη, ἡδοϊϊάθηι βὶθ ἰγοῖζ πηδηπηὶα- 
ἴδον δογζῦσο, ἐΐϊθ βἷθ νὸγ ἄθῃ 
ΤῊ ΌΔηθγη ἢδθθη, νοὴ ἀἴδβϑθη ἀσγοὶ 
ἀϊὸ Νιδάθυϊ ασθη σοὺ [ουδάρία ἀπὰ 
Ποιοη σοάἀοπγαιτοι ννογάθη εἰηά. 
Ὁηριᾶοκ ποῦ [ἂν σαΐο [6 ἢγθῃ δπι- 
Ρίδηρ) ον: πη τη ἰδ νὸῦ 8 ]6ὴ 
8η ἄδη πόοῦθη αδην ἰἤγον Κ᾽ οτίαἐν- 
ΓΘ δε ηθτη, ἀπ ὐϑῆη ἀδ5 εἰοὶι 
δυβγοίοιί, μηδ ἀΐϊδ [μα ΚοαυηοἢἶδΓ 
αἷς. Μυβίον νοῦ δίίθη, ἀϑπν  εἰδ τοῃ 
ἵθπθη Ζαοι πὰ Οεάπμυης ἰδγῆθῃ, 
Ῥδθῃ ἃῦον βἰπὰ ἀΐθ δ᾽ ἀμδῦγ εὶὶ 
στγοίξογον. δ ουβίοἰ Ζὰ τνβθϊθη δἷξ 
θΐπηον, Ζυϊοίσι υυἱγὰ ἀΐϊὸ Ποηυπσ 
ϑυΒσ Ξρτοσ θη, ῬοΥΚΙοβ, ἀδ δΓ ΖῈΠῚ 
διγαίορσϑθῃ ὀυνν ἃ } ἰδέ, νοῦ βἰοὶὶ 
ἀϊο ἀδζὰ ποιϊσο Κϑηῃτηΐβθο ὄγνγοῦ- 
θὸη παῦδ υπὰ [ὃς οἴηθη συγθοκ- 
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Περικλεῖ δέ σπτοτὲ τῷ τοῦ πάνυ Περιχλέους υἱῷ δια- 
λεγόμενος, Ἐγώ τοι, ἔφη, ὦ Περίκλεις, ἐληείδα ἔχω σοῦ 

στρατηγήσαντος ἀμείνω τὲ καὶ ἐνδοξοτέραν τὴν πόλιν εἰς 
τὰ πολεμιχὰ ἔσεσϑαι καὶ τῶν πολεμίων χρατήσειν. χαὶ 
ὁ Περιχλῆς, Βουλοίμην ἄν, ἔφη, ὦ ὠ Σώκρατες, ἃ λέγεις " 
ὅτεως δὲ ταῦτα γένοιτ᾽ ἄν, οὐ δύναμαι γνῶναι. Βούλει 

οὖν, ἔφη ὁ Σωχράτης, διαλογιξόμενοι περὶ αὐτῶν ἐπι- 
σχοπτῶμεν, ὅτεου ἤδη τὸ δυνατόν ἐστιν; Βούλομαι, ἔφη. 

Οὐχοῦν οἶσϑα, ἔφη, ὅτι τιλήϑει μὲν οὐδὲν μείους εἰσὶν 
᾿ϑηναῖοι Βοιωτῶν; Οἶδα γάρ, ἔφη. Σώματα δὲ ἀγαϑὰ 
χαὶ καλὰ πότερον ἐχ Βοιωτῶν οἴει τελείω ἂν ἐχλεχϑῆναι 
ἢ ἐξ᾿ “ϑηναίων; Οὐδὲ ταύτῃ μοι δοκοῦσι λείπεσθαι. Εὐ- 
μενεστέρους δὲ ποτέρους ἑαυτοῖς εἶναι νομίζεις; ᾿413η- 
γαίους ἔγωγε" Βοιωτῶν μὲν γὰρ τιολλοί, τιλεονεχτούμενοι 
ὑτεὸ Θηβαίων, δυσμενῶς αὐτοῖς ἔχουσιν, ᾿“ϑήνησι δὲ οὐ- 
δὲν δρῶ τοιοῦτον. ᾿4λλὰ μὴν φιλοτιμότατοί γε χαὶ με- 
γαλοφρονέστατοι πάντων εἰσίν, ἅττερ οὐχ ἥκιστα τεαροξύνει 

, ς " 3 »Ἥ͵ ᾿ , 

χινδυνεύειν ὑπὲρ εὐδοξίας τὲ χαὶ τατρίδος. 
, 3 - ᾿ 

τούτοις “ϑηναῖοι μεμτῦτοί. 

πηβϑῖσθη δόμα ἀθν αἀτθηζθη ἀυγο 
- ἀϊδ 1ὔηρογο Νδηηβομαίί ἀθν ΑΙΠΘΠΘΡ 
ΒοΙθ6. ἔγαθθη, (ἀδιδϊίθη ἰβί ἀἴθβθβ 
ἀδβρυᾷοι ΚαγΖ νοῦ ἀδγ Υ ογ[ἀββηρβ- 
γοιδηάογαηρ νοοῖ ἰαῃτο 411. Υρ]. 
αἸΡογί, ργδθίαίίο οὐἱί, ρ. ΧΙΗ͂Υ. 

1. Περικλεῖ, ἀθν ἀγι({6, ἀθ6ὺ 
πἰομί 5 Ἰορσί πον ΕΠ6. δηΐίβθργοβ- 
Β6η6, δοίη ἀδθβ8 στοίβοη θυ] 68, 
ϑοῖπο Μαΐου ννᾶν Αβραβία. ΡΒ] αἴδγοὶ.. 
Ῥεον, 34. Εν ψυτάδ, πδομάθπι ἀϊΐθ 
νυνὶ ἃ! (ογθη ϑὅῃη6 ἀ65 Ἰοἰζίολθη ρ6- 
βίου θη σνάγθη, δάορίϊουί, πὰ ννἂν 
οἴηθν ἀθὺ 56 6}15 ΒΘ] ἀἤθυγη, αἴθ, ἤ8 0 ἢ 
ἀθρ Βοος Ὀοὶ ἄθη Ατρὶπιβθῃ 
ηδοῖ Αἰμθη ψυγοκρ οἸθ γί, ἰηρο- 
τον οί γυγάθη, 8. Ζὰ 1,1, 18. ΡΙαΐ. 
Ρεγ. 81. -- τοῦ πάνυ Περι- 
κλέους, ἀδ5 νεγῦ θη Ρὶ 80 
οἵ πάνυ στρατηγοί Το. ΥΠ],1.1; 
89,2. 5. Κι. 560, 8,8. --σοῦ στρα- 
τηγήσαντος. 5. τὰ βουλεύσας 
1, 1,18. --- βούλει... ἐπισκοπῶ- 

ἐΛΟΝΗΝα ΜΘ θη. ὃ, ΔΑυῆῇ. 

Οὐδὲ ἐν 

Καὶ μὴν τιρογόνων γε χαλὰ 

μεν, Μὶ6 1], 1,1. --ὅπουήηδητὸ 
δυνατὸν ἐστι, Μοτὶηῃ ἀδπη 
πὰ ἀϊοὸ ΜορΙϊ ἢ οὶ ἐ (ἄσγοῆ 
ἀοῖπθ διταίορια ἄθη δίαδί Κυϊθρϑ- 
(ἀο ρον τ. 8. νγ. Ζὰ Πη8 0 }}6η) 116 σ΄. 

3. οὐκοῦν. 5. Ζὺ 1], 1, 2. - 
οἶδα γάρ. Μεβθη γάρ 5. Ζὰ 1, 
4,9. --σώματα.. καλά, ΤῊ 
τσοὺ. ΒΟ ὃ 6 [δ αἴ. -- ἐκλε- 
χϑῆναι, αἰιίδοι. ἐχλεγῆναι. --- 
πότερον, 8686} υνΐθ Π, 1, 8, - 
λείπεσϑαι, ῃδπ}}. οἱ ᾿Ἀϑηναῖοι 
τῶν Βοιωτῶν. -- εαυτοῖς, βϊ6 ἢ 
ἀπέ ν οἰ πᾶπάσθτ, νὴ ὃ 10: φϑο- 
νοῦσιν ἑαυτοῖς. ΥΒ]. 1], 6, 20. 

θυ λι ὰ μήν, ἴαηὲ Ὁ670. 5. 
ΤΟΝ -- εἰσίν, πϑι!οἢ οἱ 49η- 
ναῖοι. --- ἅπε ο (, νοὶ ΕἸρθηβοιαίς- 
θη, ἀϊ6“) οὐχ ἡκιστα. 8.1, 2, 
28, --- χαὶ μὴν... γε Ῥεξεϊολιποί 
εἶπα διεϊρογαπηρ: ἀπά ψὰ5 πὰ 
βὰν δηϊδηρί. Εἰνναβ Βοβομιοί ἀθηθῦ 
Ηΐρραγοῖ. 11, 8: χαὲ μὴν ἐπί γε 

11 
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2 ΡΣ Σ , , ὃι 

ἔργα οὐκ ἔστιν οἷς μείζω χαὶ τελείω ὑπάρχει ἡ “1ϑηναί- 
οις᾽ ᾧ στολλοὶ ἐπαιρόμενοι :ττροτρέπονταί τὲ ἀρετῆς ἐπίι- 

- μ ΄ ππ 2 - ΄ μελεῖσϑαι καὶ ἄλκιμοι γίγνεσϑαι. Ταῦτα μὲν ἀληϑὴ λέ- 
΄ 3 ΄ 3 3 - ΡΠ ταδὶ τ 

γεις πτάντα, ὦ Σώχρατες" ἀλλ᾽ ὁρᾷς, ὅτι, ἀφ᾽ οὗ ἣἥ τε 
σὺν Τολμίδη τῶν χιλίων ἐν “εβαδείᾳ συμφορὰ ἐγένετο 

ς ἈΝ τ ΄, "ὕὔ , 

χαὶ ἢ μεϑ Ἱπποχράτους ἐπὶ 4)ηλίῳ, ἕκ τούτων τετα- 
΄, Χ ς - 3 , ἴδ τὴ . . 

σιεείνωται μὲν ἡ τῶν “ϑηναίων δόξα πρὸς τοὺς Βοιω- 

τούς, ἑπῆρται δὲ τὸ τῶν Θηβαίων φρόνημα πρὸς τοὺς 
3 , ΄ ΄ 3.2 - 
.“΄ϑηναίους, ὥστε Βοιωτοὶ μέν, οἱ πρόσϑεν οὐδ ἐν τῇ 
ς - -“ 3 , Υ ΄ Ἃ ἑαυτῶν τολμῶντες .ϑηναίοις ἄνευ “αχεδαιμονίων τὲ χαὶ 

- ᾿ 2 Ψ - 2 - 

τῶν ἄλλων Πελοττοννησίων ἀντιτάττεσϑαι, νῦν ἀπειλοῦσιν 
2 3 ᾿ ἃς ᾿ ; 3 - 

αὐτοὶ χαϑ᾽ αὑτοὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ᾿Αττιχήν. ᾿ϑηναῖοι 
᾿, ΄ ᾽, ᾿΄ - 

δέ, οἱ ττρότερον [ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγένοντο.] ττορϑοῦν- ᾿ 2 

τες τὴν Βοιωτίαν, φοβοῦνται. μὴ Βοιωτοὶ δηώσωσι τὴν 
7 ’ Ω) 2 ΕΝ ΄ ᾿ ᾿ 

᾿Αττιχήν. χαὶ ὃ Σωχρατης. ᾿41λλ᾽ αἰσϑάνομαι μέν, ἔφη. 
-» , ᾿ς νΨ 32 2 - 

ταῦτα οὕτως ἔχοντα" δοχεῖ δέ μοι ἀνδρὶ ἀγαϑῷ ἄρχοντι 
- 2 Ξ ὴ ΄ 

γῦν εὐαρεστοτέρως διαχεῖσϑαι ἡ ττόλις. τὸ μὲν γὰρ ϑάρ- 

τοῖς προγόνοις οὐ μεῖον Α9η- 
ναῖοι ἢ Βοιωτοὶ φρονοῦσιν. --- 
ἔστιν οἷς. 5. τ0 1, 4, 2. -- 
προτρέπονταί τε. Ὅεπι ννῦτάο 
Β6ηδι ΘΠ ΒΡΓΘΟΒΕΗ: χαὶ προτρέ- 
πονται ἄλχιμοι γίγνεσθαι. ὃ. τὰ 
ΙΥ, 2, 40. 

ἃ. ἐν “εβαδείᾳ. Ῥυτοῖ ἄδη 
δίορ, ἄθη Μγγοηπῖάθβ ἄθεον ἀΐο Βδο- 
ἰεγ θεοὶ Θεπορηγία 450 ν. αἶγ. βὸ- 
Ὑγ8ηη, ΓΘ ἀἶθβὸ ἀθπὶ δἰ θη Ἰβο δ ἢ 
Βυπάδ οἰμνθυ]οῖί ννογάθη ἢανοῃ 
Ὀοίγοὶί 56 ἀϊο Νιθάθυϊαρο ἀδγ Αἰπ- 
ποιὶ θοὶ Τιοραάοῖα οάδθὺ Κοτομποῖδ, 
γγϑ ο ἀἰο Ὀδοιβομθη Υ οεθαπηΐθη 
ἄδην Το] ἀδ5, ἀν ἶθγ βοίπθη Τοὰ 
[δηἀ4 447 ν. ΟἸν. ὈοΙ θγδολίθη. δ. 
Τπυκγά. 1, 108. 118. - ἐπὶ 4η- 
λίφ, πἴομι ἐν “ηλίῳ, ννεὶ!} ἄδιηδίβ 
Ποῖον. πὺγ οἷῃ ἈΡοἠ]Ἰοπίομρο] μηϊΐ 
οἴηθηι ἢδΐη, πἰοιέ οἵη Οὐὶ πὶΐ οἰ δ ἢ 
στδίβογθῃ οθίοι ννᾶτ. Δῃ ἀΐοβοῦ 
ΒΟΙΙδοιί, ἴῃ ἀθγ ἀΐϊὸ ΑἸ μοΥ νο 
ἄἀθη Βδοίοτῃ 424 ν. Οἢγ, δηιβοοὶ- 
ἀδηά ροβοθίασοη ψυγάοη (Τ πυκγά. 
ΙΥ, 98 Π}, αὶ ϑοκγαί 8. β6] 8. (6}}- 

Βοποιηηθη. (Ρ]αΐ. ϑγηρ. Ρ. 221 Α. 
γΕΙ. δίγα. ΙΧ Ῥ. 408. Πίορ. [μδοτί, 
Ι, 1, 22.) -- ἐκ τούτων πἰηπιΐ 

ἀφ᾽ οὗ νἱδᾶογ δυΐ: «βοὶς ἀΐθβθη 
ἘγοΙβ ἰββοη" ([ε νἀ θὰ ᾿υπὰ Βεἰϊοη). 
-- πρὸς τοὺς Β. νἱε!], 2, 52. 
Νερεὴ ἀδὺ Βιδομυ)ορὶδ ἰαι γαῖ. 
ϑ᾽]οίοῃ 5. Κα. 48, 18. 9..Ξ ον 
τολμῶντε δῖε, ΘΙ ΒΘ ον. 
-- πρθσθ ἐνὶ ψὶο ἡδοθ θοῦ πρό- 
τερον, τὴϊὶ ἀθπὶ μαγί. ἱπηρϑγί. --- 
[ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγένον- 
τοῦ] Κδηηΐδ πὸ ᾿ δὶ βθη: ἡΖὺγ ζεῖ, 
οὐδγ βεὶΐ ἀδθγ Ζεῖϊ, ἀὰ ἀἶε Βδοίει 
4116 ἴσο Βυπάοβαθηοββθη γϑγ]ογθὴ 
μδιίθη“, οὐδ, νυ τδὴ (πὶ: Μ8ἀ- 
νἱθ) ἐγίγνοντο βοιγοῖθί, (80 οἵϊ ἀ. 
ΒΒ. οἴπὲ Βυπάοβοθηοββοη νγᾶγοη“, 
)ὰ5 ἰδ ἴῃ ᾿ιϊβίοτίβοιον Βοζι μη; 
απ ἴῃ βοῖμον Βοίους ζὰηὶ δ οῦ- 
πουβομοηάδη ἀπγογβιδ ηα!ῖοι. Μδὴ 
δγυγαγίοι ΘΠ γ ἴθ (ἀοβθηίοῖ! : ὅτε 
Β. οὐ μόνοι (οὐχ ἔρημοι) ἤσαν. 
Ατιοὶ νογμἶ δι ονοι νὺ» νὸν φο- 

βοῦνται. 
ὃ. εὐαρεστοτέρως διαχε 
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σος ἀμέλειάν τε χαὶ ῥᾳϑυμίαν χαὶ ἀπείϑειαν ἐμβάλλει, 
ὁ δὲ φόβος προσεχτικωτέρους τε χαὶ εὐτεειϑεστέρους καὶ 
εὐταχτοτέρους ττοιεῖ. τεχμήραιο δ᾽ ἂν τοῦτο χαὶ ἀπὸ 
τῶν ἐν ταῖς ναυσίν" ὅταν μὲν γὰρ δήπου μηδὲν φοβῶν- 
ται, μεστοί εἶσιν ἀταξίας" ἔστ᾽ ἂν δὲ ἢ χειμῶνα ἢ στιολε- 

μίους δείσωσιν, οὐ μόνον τὰ χελευόμενα σιάντα τιοιοῦσιν, 
ἀλλὰ χαὶ σιγῶσι χαραδοχοῦντες τὰ τιροσταχϑησόμενα, 
ὥσπτερ χορευταί. ᾿4λλὰ μήν, ἔφη ὃ Περιχλῆς, εἴγε νῦν 
μάλιστα ττείϑοιντο, ὥρα ἂν εἴη λέγειν, ττῶς ἂν αὐτοὺς 
σιροτρεψαίμεϑα πάλιν ἀνερασϑῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς 
τε χαὶ εὐχλείας χαὶ εὐδαιμονίας. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχρά- 
της, εἰ μὲν ἐβουλόμεϑα χρημάτων αὐτούς, ὧν ἄλλοι εἶχον, 
ἀντιτιοιεῖσθαι, αἀτιοδειχγύντες αὐτοῖς ταῦτα τιατρῴῷά τὲ 

ὄντα καὶ προσήχοντα, μάλιστ᾽ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξωρ- 
μῶμεν ἀντέχεσϑαι τούτων ἐπεὶ δὲ τοῦ μετ᾽ ἀρετῆς σίρω-- 
τεύειν αὐτοὺς ἐτιιμελεῖσϑαι βουλόμεϑα, τοῦτ᾽ αὖ δει- 
χτέον ἐχ σπταλαιοῦ μάλιστα προσῆχον αὐτοῖς, χαὶ ὡς τούτου 
ἐγχιιμελούμενοι πάντων ἂν εἶεν κράτιστοι. Πῶς οὖν ἂν 
τοῦτο διδάσχοιμεν; Οἶμαι μέν, εἰ τούς γε παλαιοτάτους 

σϑαι, βίοι σ (Πρ ον, Β γο  (νν}ΠΠρ 6 Ὁ 
ε 28. νοι Πα]ίθη, ἀ. ἢ... θΈ586 0 Ζὺ 86- 
Βονομθη“, Ὦρα δηΐβρυίοιί ὃ 1: μά- 
λιστα πείϑοιντο. 

0. ἔστ᾽ ἄν, φιατπάζι, νεὶθ ΟεΚ. 
Ι, 28; ἔστε α. ᾿ἰπᾶ. 2. 18.111... 
ἴ9. -᾿ χαραδϑοκοῦντες, ἰομίβοι; 
8. Ηδγοά, ΥἹΙ, 109 υ, 1605; ὙΠ], 61. 
-- ὥσπερ χορευταί, ἀϊδ υγψᾷ!ι- 
Ἰοηὦ ἀ68 Ἅη265 ἄθὴ Οπου[ἅ γον 
πἰομί “0.8 ἄρῃ Αὐυβθη νη] γθῃ, 

1. ἀνερασϑῆναι, ν 0 Π6Ὰ 6 ΠῚ 
2ὰ ϑίτοῦ 6η. διε Ηάβοιγ, ἄνερε- 
ϑισϑῆναι, ἀδὰ5 ἴῃ ἀἴεβον Βεἀδυϊαπρ, 
απ 80 Κοηβίγαϊογί βοηϑί πἰομί νοῦ- 
Κοιηιηΐ. 

8. οὐκοῦν, πὰπ, ἃ180, ἀδγ 
γοΡ ογβ θη άθη ΑυῇΠογάδραπρ, ἀϊα 
ἴῃ ὥρα ἂν εἴη Περί, δ Βριθομ θη. 
γρι. 0, 8. -- ἜΝ ᾧ λαδθνθηΐ. 
5. Ζὰ ἃ ἐβούλετο 1, 4, 14. --- οὔ- 
τως. ϑονῖδ πδοὶὶ Εἰπθιη ΒαθΊ]Κι 
οὐδι ΟΡ] εκὶ οὗτος (1], 1, 19), πδοὶ 

ΕἶποΥ Δαν ΓὈ Δ] Θὴ Βεϑβύϊπηπηιη 8, Ὑγ]8 
ἀφ᾽ οὗ (δ 4), ἐχ τούτων οὐδν ἀπὸ 
τούτου, 80 {0 παρ οἰπθη Ῥὰδι- 
εἰλὶρ (ἀποδεικνύντες) οὕτως οἷπ, ὑπὶ 
ἀϊδ Καυβα! α Βοζι ομ αηρ Φνν ἸΒΟ ἤθη ΠΝ 
γουπογροβοπάθη πὰ ἀθη Εοϊρθη- 
ἄδη Κρ μου νογίγοίθη Ζὰ ᾿ἰάββθῃ, 
δι: ΠῚ. Ὁ ν 2. 32. Θ.11.. 
124, 38, Κι. 5θ, 12, 4. Ο, 587, 4. --- 
γου δεικτέον ᾿ᾶηρσί 1) τοῦτο. 
προσῆχον παπᾶ 2) ἀθι ϑαΐζ μὶΐ 
ὡς αὉ. 
9. οἶμαι μέν, νἷδ 1, θ, ὅ. -- 

εἰ τούς γ ε. »Κοπβίτ.: εἰ ἄνα- 
μιμνήσκοιμεν αὐτοὺς ἀχηχούτας 
(516, ἀἴθ 68. θδγ (8. 8610 8ι δομιότι 
δια θη), τούς γξ, παλαιοτάτους ὡν 
(ΞΞ- τούτων, οὐ) ἀκούομεν (ἰὰρ- 
᾿ΐο ἴῃ ἄθὴ ΒΟΒ] 6), προγόνους 
αὐτῶν εἰκἰ σΠρὴς γεγονέναι. 
ΕΒ Ὀεάαγί πὰ ἀθν ΑΓ Βοϊ ἢ, 
ἄδββθη, νγᾶϑ 816 ΠῸΡ ὑδγβοββθῃ 
᾿ιΔΌ6ῃ, 

(ὦ Ὦ.- 

-ι 
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ὧν ἀχούομεν προγόνους αὐτῶν ἀναμιμνήσχοιμεν αὐτοὺς 
ἀχηχοότας ἀρίστους γεγονέναι. ᾿Ἴρα λέγεις τὴν τῶν ϑεῶν 
χρίσιν, ἣν οἱ ττερὶ Κέχροτεα δι᾿ ἀρετὴν ἔχριναν; ““έγω γάρ, 
χαὶ τὴν ̓ Ερεχϑέως γε τροφὴν χαὶ γένεσιν, καὶ τὸν πόλε- 
μον τὸν ἔτ᾽ ἐχείνου γενόμενον πρὸς τοὺς ἔχ τῆς ἐχομένης 
ἡτυξίρου πάσης, χαὶ τὸν ἐφ᾽ Ἡραχλειδῶν τιρὸς τοὺς ἐν 
Πελοτεοννήσῳ, χαὶ πάντας τοὺς ἐπὶ Θησέως :τολεμηϑέν- 
τας, ἐν οἷς «τᾶσιν ἐχεῖνοι δῆλοι γεγόνασι τῶν χαϑ' ἕαυ- 

3) ΄, Ψ , 

τοὺς ανϑρώπτων ἀριστεύσαντες" εἰ δὲ βούλει, ἃ ὕστερον 
᾿ 2 , 2 ᾿ -" ΄ 

οἱ ἐχείνων μὲν αττόγονοι, οὐ ττολὺ δὲ πρὸ ἡμῶν γεγονότες, 
"7 Χ 2 Χ 2 ς Χ 2 -᾿ Χ 

ἔχεραξαν, τὰ μὲν αὐτοὶ χαϑ' αὑτοὺς ἀγωνιζόμενοι πρὸς 
ν ΄ - 2 ’ ᾽ - ) , 

τοὺς χυριεξύοντας τῆς τε ᾿Ασίας πάσης καὶ τῆς Εὐρώττης 

10. τὴν τῶν ϑεῶν (δε. ο}- 
1εο..) κρίσιν, Βοπηεϊηί ἰδὲ ἀϊὸ Βπί- 
Βομοϊἀσηρ ἴῃ ἄθπ δίγοιϊί φυν βῆ θη 
Ῥοβεϊάοη ὑπ ἀθν Αἴμπθηθ ὕθεν ἀϊα 
ΟΠ α ΖΓ γβομαί ΔΕ ΠΚαβ (ΡΟ οὐ ον 
ΠΙ, 14. Ονϊά. Μεί. ΥἹ, 10 [{), ἄδη 
Κοϊκτορ5 δπίβομίδάοπ ΒΆΡΘΩ 50]. - - 
οἱ περὶ Κέκροπα Βαϊ φῃΐννε ον 
ἄθη δίηη: Κοκτγορβ υηὰ ἀἴ6 ἀπάθγθη 
ΒΙοθίον (8. σὰ τοὺς ἀμφὲ .. Ἔρα- 
σινίδην 1, 1, 18), οἄδν ἰδί ξοιδάδζυ 
ΞΞΞ ἃ ΚΤΌΡ 8, 87, ἀΔΠ 6 [ΟἸΘ ἢ Ἰζδῃη δι᾿ 
ἀρετήν, ἃ. ἢ. νοθοῃ 561 ηδν Τῦοι- 
υἰρ κεῖ! “, -- λέγω γάρ. δ εβθη 
ὑπ᾽ Βι πὰ 1 Δι Ἐπ αν ος ΣῈ 
»"πὰ δυϊβογάοιη". --τροφὴ καὶ 
γένεσιν. Ὠὰ8 ὕστερον πρότερον 
ΘΠ προ. ἄοιι οὶ Πόπι. 1 . 1}, 541: 
᾿Βρεχϑῆος μεγαλήτορος, ὃν ποτ᾽ 
᾿ϑήνη ϑρέψε, Διὸς ϑυγάτηρ, τέχε 
δὲ ζείδωρος ἄρουρα. Αυοὶὶ βοιβί 
ἰδί ἀἴθδὸ δίο! πὴ; ΠΪολι βε]ίθῃ, νυνὶ 
ϑόρῃ. θεά. Τ. 820: ὃς ἐ ξέϑρεψε 
χἀξέφυσέ με. ἘὰΓ, ΕἸΘοΙ. 918: πῶς 
γὰρ χτάνω νιν, ἢ μ᾽ ἔϑρεψε χά- 
τεχεν; ΠΥ ΤΕ οἴῃ δι{Ἰ5 ΟΠ 
ΒιδΠΝ ΠΑ ΠΟ ΓΟΒ, ἄον τἱξ ἀον Αἰ θπὸ 
Ῥο!α5. οἷη ροιηθί βϑθ5. ἢ Πρ πὶ 
(485 ᾿Βρέχϑειον) 80 ἀον ΟΑἸΚΡΟΡΟΙ 8 
ἴθ Αἰμθη διαί. --- ἐπ᾽ ἐκ εἰνοῦυ, 
ποι ΠΝ 26]. -- πρὸς τοὺς 
ἐχ τῆς... πάσης. [ἢ ἃ! οδίου Ζεῖὶ 
5016 4 ΤΙ τακον δἷβ ἃπς ἈΠΙΚᾺ 

Πογδῃ Βουγομηΐ ΠᾺΡ θη (ἢ ἐχομένη 
ἤ. » 4845 ΔηρτθηΖοπα 6“) ππὰ θ6ὶ οἰ 6 ΠῚ 
ΖυρΊ ΘΙ οἢ τηϊύ ἄθη ΕἸ αβ ΠΙΘΓη ἀη ΟΥ 
ΕυππΟΙρο8 ΠΟΙ θηθῃ Ζαυθ8 σ6- 
Β5θῃ Αἰμθη νοη Ἐτγθο 65 ΠΝ 
η80}} Νογάθη ῃἢϊπδυῖ σοίτι ρθη νγοῦ- 
ἄθῃ βοῖῃ. ἰβό τ, Ῥδᾶπορ. 68. Τὰ. 
1 16..1..-ὄὄ τῶν ΣΝ ΤΙ 
χλειδῶν. Ῥὶδ φδηπο, ἀθ5. ἢριδ- 
ΚΙΘ5 βυσμίοη ἀπά δυο! θη ἴῃ Αἰμθη 
Βομυ 2 σοσθη ἄθη ΕΓ  βίΘ5, ᾿ποϊεν, 
Ῥαηδρ. θὅ. γ8. Ερ ἴΡῃ. 11. --- ἐπὲ 
Θησέως. ἄεπιῖηΐ βἰηᾷ ἀθββθη 
Ζῦρε βοβθῃ ἀἷθ ΑἸγμδζοηθη, βΌ5 6 
ἀϊο ῬΉΓΑΙΚΟΥ, Βοροη Κτείδ. - τῶν 
χαϑ᾽ ἑαυτούς, ἄδῃ ρ]᾽εἶοι- 
οϊτίρθη. ΜΓ ἀθὺ σαηζθη δι6}}8 
ἰϑὲ ἀϊὸ Νουα Δι ΘΒ ἢ . 
Ατοίπιμαίθη Ρεὶ ΡΙ αι. Μθποχ. Ρ. 2839, 
ΒΝ τὰ γογο] οἰ οἤ θη. 

1.1. εἰ δὲ βούλει, Ανερκοῖί5- 
[Οὐ 6]. ἀϊο ἄθὴ Εοτίβο εἰ { Σὰ οἴ νυ ἃ5 
Νδαθπὶ Ἰνοζοϊομοι: Εδσἢ δνς ΡΙδί. 
Ηὶρρ. τη]. Ῥ. 295}: τὰ σχὲ ὑη πᾶν- 
τὰ χαὶ τὰ 00 ανὰ πάντα, εἰ δὲ 
βούλει, τὰ ἐπιτηδεύματα. -- αὐ- 
τοὶ καϑ' αὑτοὺς. ἀοροηβαίς 
ἰδ μετὰ Πελοποννησίων. Ὀῖὸ 
ΒΟΒΙδοῖ νοὶ Ματαιθοη ἰδὲ σϑηγοὶῃί. 
Πα 5. ἀαϊνοὶ αἴ ΤΙ πα πδ ἀθν ΡΙἃ- 
(ον οἰοιι Βου ἀοἰκϑι εἰσὶ ννϊγὰ, καθὰ 
νεὶ ἀδφιὶη Ῥδιοργυίβοιθη ΟΠ ΓΑ ον 
ἀν βαηζοη δίο!! 6 αἰοινς ΔΌ ΓΔ] Γι... --- 
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μέχρι ἸΠαχεδονίας χαὶ πλείστην τῶν ττρογεγονότων δύνα- 
μιν καὶ ἀφορμὴν χεχτημένους χαὶ μέγιστα ἔργα χατειρ- 

Ὶ ᾿, ᾽ ΄ 

γασμένους, τὰ δὲ χαὶ μετὰ Πελοτιοννησίων ἀριστεύοντες 
χαὶ χατὰ γῆν χαὶ χατὰ ϑάλατταν᾽ οἱ δὴ καὶ λέγονται 

; ἐ- - 2 ς ο 2 ΄ ΄ 
χυολὺ διενεγχεῖν τῶν καϑ' αὑτοὺς ἀνϑρώπττων. “έγονται 

γάρ, ἔφη. Τοιγαροῦν πολλῶν μὲν μεταναστάσεων ἐν τῇ 
ς , »" ’, 2 Ῥῳ “- " “ΥΩ ᾿ 

Ἑλλάδι γεγονυιῶν διέμειναν ἐν τῇ ἑαυτῶν, πολλοὶ δὲ ὑττὲρ 
΄ 2 ΄ , δικαίων ἀντιλέγοντες ἐττέτρεπτον ἐχείνοις, πολλοὶ δὲ ὑττὸ 

χρειττόνων ὑβριζόμενοι χατέφευγον πρὸς ἐχείνους. χαὶ 
ὃ Περιχλῆς, Καὶ ϑαυμάζω γε, ἔφη, ὠ Σώκρατες. ἡ πό- 

3 Ἔ , ᾿ ΄ , 

λις ὅπως ποτ᾿ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἔκλινεν. Ἐγὼ μέν, ἔφη. 
οἶμαι, ὃ Σωχράτης, ὥσπερ καὶ ἀϑληταί τινες διὰ τὸ πολὺ 
ς ᾿Ξ ν “- ΄ ς 

ὑπιερενεγχεῖν χαὶ χρατιστεῦσαι χαταρρᾳϑυμήσαντες ὑστε- 
᾿ - ] ΄ σ ᾿.9 , , 

ρέξουσι τῶν ἀντιπάλων, οὕτω χαὶ «᾿ϑηναίους χιολύ διε- 

γεγχόντας ἀμελῆσαι ἑαυτῶν καὶ διὰ τοῦτο χείρους γεγο- 
γέναι. Νῦν οὖν, ἔφη, τί ἂν ποιοῦντες ἀναλάβοιεν τὴν 

πλείστην τῶν προγεγονό- 
των. 58. τὰ καινότερον τῶν ἀλ- 
λων 1.1,8. - μέγιστα ἔργα, 
ννἱθ ἀἶς Ὀυγο σγαθαπρ ἀθ8. ΑἰΠῸ8 
απ ἀϊο Βεὔοκε ἄθεον. ἄθη δ} 168- 
Ροηί. -- οἱ δὴ καὶ λέγονται, 
16 Δ 68 ͵])ἃ Δ 6ἢ γνοη 
πη 6 ἢ Τα ες ἀὰ [8 ΒΘ Ὡς.» 
οἵ Ὀοζίοιέ 5810} δα οἱ ἐχείνων 
ἀπόγονοι, Αἴ80. ἀϊθ Αἰ δ ποι Δ] } οἴη, 
πἰοἢΐ ΖιρΊ οι δυᾷ ἀϊα ΡΟΙΟρΡΟΠΠ βου. 
Πδηη οἰδη θαγ 50}} σοβϑασί ννογάθῃ: 
ὝὙὝὙ͵6 ΘΠ 8, 80. Ζϑἰ πηδίθη βἰο ἢ 
δον σὺν Ζεῖ1 ἀθν Ῥουβουκιίοσο ἀϊθ 
Αἰ θπον 18 νῸΥ ἰῃ θη Ζεἴβ ηοββθὴ “ 
(τῶν καϑ'᾽ ἑξαυτοὺς, ἀνθρώπων). 
τ: Ξ λέγονται γάρ, Μὶο ὃ 2: 
οἶδα γάρ, 

125. πολλῶν... μετανα- 
στάσεων, Ὀδδοηάογβ ἰπίο!σο 68 
ΕἸΠ 115. ἀοι ΠοΥοΓ ἴῃ ἄεη ΡεΪϊο- 
ῬΟΠΠΘ68, διέμειναν. θΒῖε 
Α(ΠΚον τὐθμιηίθη. 5[οῖ αὐτόχϑονες 
απ τϑίηθη ἰοῃἰβο θη ϑιδιμ πη 68. Ζι 
βϑίῃ, ἰβοῖτ, Ῥαπδρ. 24: ταύτην (πό- 
λει») γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους 
ἐχβαλόντες οὐδὲ ἐρήμην χαταλα- 

βόντες οὐδὲ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν 
μιγάδες συλλεγέντες" ἀλλ᾽ οὐτω 
καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, 
ὥστε ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην 
ἔχοντες ἅπαντα τον χρόνον δια- 
τελοῦμεν, αὐτόχϑονες ὄντες. τ 
ἐπέτρεπον, πὰ! τὰ δίκαια, 
οὐδν ἃ βο] αἱ υνῖ8 ΠΤ Ὁ: τῇ τυχὰ 
ἐπιτρέπεις. 

18. χαὶ ϑαυμάξζω γε, ἀϊε 
Αηϊνοῦί ἀθ5 Ῥεῖ Κὶ. Β Ὠ] 1 οἴβὲ ϑῖ 90 ἢ 
ον οἰἰογ πὰ ἢ γ3: ᾿ ΘΝΡΒΕΒΒΡΟΘΆΘΗΡ 
ὕτίοι! ἀθ8. δοκυ, οἰοἢ ννο 5. 685 
υπὰ ἀδζΖιι γγυπάοτε, τ τη Ϊο}} γε]. 
δ 10 (δεν ἤογι). --ἡ πόλις ὅπως 
πο ξ (ΞΞῚ απ ΟΝ 21. 1,4} ς ἢ 
πόλις ἃ15 Τοηνοτί ἰδί νοταΠβΟ5|6}. 
-- ἐγὼ μέν, ἔφη, οἴμαι, ὃ Σ. 
δΥθροη ἀδὺ Υ ογ βίης ν8]. Θεκοι. 
ΝΠ 16: Καὶ τί δέ, ἔφη, δρᾷς, ἣ 
γυνή. Κγιορ. Υ, ὦ, 9: Εὐ μὲν 
οὖν, ἔφη, οἶδα, ὃ Τ᾽ ωβρύας. Οἷο. 
Βεαυΐ. ΝΉΘ 1: θμὶά ἐβἐι)", ἐπιφετί, 
δ5ὲ οαιδαο, εβνέις. -- ὥσπερ 
καὶ... , οὕτω χαί. 585. τὰ ], 
1,0. Νίεροιῃ. ἀδθ8. δ ερ! οἰ ἢ8 τοὶ 
Αἰ] δίθη τυρὶ]. 1, 2, 24. 

12 

13 

14 



10 

10 

1606 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

2 3 ΄ 

ἀρχαίαν ἀρετήν; χαὶ 
τ 3 ὴ.22 

χεῖ μοι εἶναι, ἀλλ᾽, 

ὃ Σωχράτης᾽ Οὐδὲν ἀπόχρυφον δο- 
εἰ μὲν ἐξευρόντες τὰ τῶν πιρογόνων 

ἐπιτηδεύματα μηδὲν χεῖρον ἐχείνων ἐπιτηδεύοιεν, οὐδὲν 
ἂν χείρους ἐχείνων γενέσϑαι" εἰ δὲ μή, τούς γε νῦν πρω- 
τεύοντας μιμούμενοι χαὶ τούτοις τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύοντες, 
ὁμοίως μὲν τοῖς αὐτοῖς χρώμενοι οὐδὲν ἂν χείρους ἐχεί- 
γων εἶεν, εἰ δ᾽ ἐπιιμελέστερον, χαὶ βελτίους. “1έγεις, ἔφη. 
πόρρω που εἶναι τῇ πόλει τὴν καλοχαγαϑίαν. τότε γὰρ 
οὕτως ᾿Α΄ϑηναῖοι, ὥσπερ .«1αχεδαιμόγιοι. ἢ τερεσβυτέρους 
αἰδέσονται, οἱ ἀττὸ τῶν ττατέρων ἄρχονται καταφρονεῖν 

τῶν γεραιτέρων, ἢ σωμασχήσουσιν οὕτως. οἱ οὐ μόνον 
αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσιν, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐπιμελουμένων 
χαταγελῶσι; πότε δὲ οὕτω πείσονται τοῖς ἄρχουσιν. οἱ 
χαὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ χαταφρονεῖν τῶν ἀρχόντων" ἢ 
πότε οὕτως ὁμονοήσουσιν, οἵ γε ἀντὶ μὲν τοῦ συνεργεῖν 
ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις καὶ φϑο- 
γοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις, μάλιστα 

δὲ πάντων ἔν τε ταῖς ἰδίαις συνόδοις χαὶ ταῖς χοιναῖς 

διαφέρονται χαὶ πλείστας δίχας ἀλλήλοις δικάζονται χαὶ 

χιροαιροῦνται μᾶλλον οὕτω χερδαίνειν ἀπ᾿ ἀλλήλων ἢ 
συνωφελοῦντες αὑτούς. τοῖς δὲ χοινοῖς ὥσττερ ἀλλοτρί- 

οιἰς χρώμενοι περὶ τούτων αὐ μάχονται χαὶ ταῖς εἰς τὰ 

14, χείρους .. γενέσϑαι, «“αχεδαιμόνιοι. Υα]. ἀδ τορ. [μδ6. 
ΔΌΠΔΠρῚρ, νὴ δοχεῖ μοι, ἀδ8 τὰ 
ἀλλ᾽ σὰ ν᾽ θγπο θη, οὐον ΠΊΔΠ 61- 
Βἅπ:ε δοχοῦσιν. --- τοὺς... πρω- 
τεύοντα δι ἀϊο Γιαἰκοἀπλοη ον. --- 
τούτοις τὰ αὐτά, ἀλλ θβο 8 ο 
ἃ18 ἀἴ686. -- εἰ δ᾽ ἐπιμελέ- 
στερον, πᾶ! χρῷντο, ϑοννῖο 
Δ} μὲν χρώμενοι -- εἰ μὲν 
χρῷντο. 

15. 'πόυ. ΥΕΪ. ΠΠ|, 8, 3. Ζυδδηι- 
πη πδηρ: θὰ Βομοϊηδί ἀογ Αμβίομί 
δὰ 8οίη, ἀδίβ ἀΐθ Αἰ μθηοῦ δ οἷν νν οἷϊ 
νοη ἀον Τυροηὰ δηί(ογηΐ παϊνθη, ἀὰ 
ἄπ νυ }15... ἀκα β δῖο. δοι ἀἴθ Τα κὸ- 
ἀδηνοηΐον (τοὺς νῦν πρωτεύοντας 
ἃ 14) συμ Μιυβίον ποιηθη 80] ] ῃ, 
νοΙ) ἀθηθῃ 816 ]]ΘΓἀϊΠρ᾽8. ΤΠ} 68 
αὐτο Ἰοσποη Κὔπποη, --- ὥσπερ 

Χ, 2 υπὰ Εἷς. ἀδ βϑηθοί. ὃ 08. νγγὸ 
415 Αὐυΐδοῦαηρ ἀδ5. Πγβεδηάθν. δἃῃ- 
σοίαῃγι νἱτά: ᾿ασοααοηιοπα δδδδ 
πογιοκίϊ οί τητενι ἀοτιΐο ἰἐτετγε δϑγιδοῖι- 
ἐϊς, ϑοκτγαίθβ᾽ ψῖθ ΧΘΠοΡ  οηΒ δοῖ- 
᾿ἶοθα Γἂγ βραγίδηΐβοῦθ ζαος ἀπά 
διι6 ἰϑὶ θεκδηηῖ. Υαεὶ. ᾿Υ͂, 4. 18. 

-- οἵ νὶε ὅς 1, 2, 64. -- ἀπὸ 
τῶν πατέρων ἄρχονται, 
νοὶ ἄδθη νᾷιοτη ἀδὴ Αὐΐδηβ 
πὶ ὃ ὁ 'ν 6 ἢ, 

106. φϑονοῦσιν ἑαυτοῖς 
ἀλλήλ οις; ΘΡδηΒΟ ἐρἀαόιοὶ 
αὑτούς. 8. τὰ 1]. 6, 20. τὰ 
συ γεν τα Ὑγεξεὰ ἀθβ Αδο. 
Ζὰ 1, 1. 11 υπὰ 1], θ, 25. --- ἀλλή- 
πον δικάζονται, ἢαι. υυὶὸ θοὶ 
ἄδθη δεροη ἀδβ διγοϊίθηβ, -α αὐ 
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- , , , 2 Ἔ; Ἁ " 
τοιαῦτα δυνάμεσι μάλιστα χαίρουσιν; ἐξ ὧν ττολλὴ μὲν 
2 ᾽, Α , - ΄ ἫΝ , Ἁ Ἁ ΡῚ 

ἁτηρία καὶ καχία τῇ πόλει ἐμφύεται, ττολλὴ δὲ ἔχϑρα 
- ,ὕ , Ἂν «ὦ , 

χαὶ μῖσος ἀλλήλων τοῖς πολίταις ἐγγίγνεται, δι᾿ ἃ ἔγωγε 
-" »-“ ΡΒ} , 

μάλα φοβοῦμαι ἀεί, μή τι μεῖζον ἡ ὥστε φέρειν δύνα- 
Ἀ - ΄ - ς τ 

σϑαι καχὸν τῇ πόλει συμβῇ. ηδαμῶς, ἔφη ὃ Σωχρά- 

της, ὦ Περίκλεις, οὕτως ἡγοῦ ἀνηχέστῳ πονηρίᾳ γοσεῖν 

᾿ϑηναίους. οὐχ ὁρᾷς, ὡς εὔταχτοι μέν εἶσιν ἐν τοῖς 
μ, : μ ἄν. τὼ 

γαυτιχοῖς, εὐτάχτως δ᾽ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι τυξείϑον- 

ται τοῖς ἐπιστάταις, οὐδένων δὲ καταδεέστερον ἐν τοῖς 

χοροῖς ὑττηρετοῦσι τοῖς διδασχάλοις; Τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, 
χαὶ ϑαυμαστόν ἔστι, τὸ τοὺς μὲν τοιούτους τιειϑαρχεῖν 
τοῖς ἐφεστῶσε, τοὺς δὲ δπλίτας χαὶ τοὺς ἱσιτιεῖς, οἱ δο- 

Ξ , - -» 2 
χοῦσι χκαλοχαγαϑίᾳ “πτροχεχρίσϑαι τῶν :τολιτῶν, ἀττει- 
ϑεστάτους εἶναι “τἄντων. χαὶ ὃ Σωχράτης ἔφη" Ἢ δὲ 
ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ βουλή, ὦ Περίκλεις, οὐκ ἐχ τῶν δεδοχι- 
μασμένων χαϑίσταται; Καὶ μάλα, ἔφη. Οἰσϑα οὖν τι- 
γας, ἔφη, χάλλιον ἢ νομιμώτερον ἢ σεμνότερον ἢ δικαι- 
τερον τάς τὲ δίχας δικάζοντας καὶ τἄλλα πάντα χιράτ- 

τοντας; Οὐ μέμφομαι, ἔφη, τούτοις. Οὐ τοίνυν, ἔφη, δεῖ 
γ Ξ- ε 3 2 , γΥ 3 ᾿ Α ν 

᾿αϑυμεῖν ὡς οὐχ ξεὐτάχτων ὄντων “ϑηναίων. Καὶ μὴν 

-α- ἑξοηι τηϊί ΒοΖυρ; δ διαφέρον- πειϑαρχεῖν. . εἶναι δπουρίβοι οἷῃ, 
ται ππὰ δίχας ἀλλ. δικάζονται. νἶθ Θεκοη. ΧΙ, 10. Αρο58. 1, 8. 
-- - τὰ τοιαῦτα, δ γοι ρἸκοϊίοη. ΥἹἊἜΙ 1. ὙΠΙ, 2: ερδη γάρ ΖᾺ 

11. ἐξ ὧν, 1} 516 ἀΐο Κυδ[ι- 1], 4, 9. -- τοιούτους, πϑι!οἢ 
θυῃρ 468 Κῦγροιβ γΘΡΠΔΟΠ] ἃββί σθἢ 
πὰ ἀϊε Ζιομί γογδο θη: ἀλθον 
πολλὴ ἀτηρία χαὶ κακία. θᾶ8 
ον ἀτηρία Κοπιηιΐ βοηϑί ῃἱολί 
γον. [8 Δἀ)εκιϊναπὶ ἀτηρός νἰτὰ 
ἄυτο. βλαβερός εΥκΙᾶγι. Β6β86γ 
υνὕγάἀθ ρῬᾶββθῃ ἀνανδρία, ἀ58. ἀπο} 
Βοηδὲ τηἱΐ χαχία οὐδὺ δειλία τὰ- 
ΒΔΠΗΙΠΘΏΡ ΒΘ} 1 νἱγὰ. 5. ἀ. [κ{. 
ΔηΠ.--ἔχϑιρα καὶ μῖσος, ἀυτοῖι 
ἀϊθ [(οτνν ἃμγοπάθη ϑιίγοὶ ἰρἰκεἰ (θη. 
-- ἢ ὥστε. 5. ζὰ 1, 4, 10. 

18. τοῖς ἐπισεύταις - τοῖς 
παιδοτρίβαις. ---οὐδένων..κα- 
ταδεέστερον, γοϊ]βιᾷπαϊρ 
ννἱο ἰσροηά Ἀπ ᾶο το. Ὑ 1. 1550. 

19. τοῦτο γάρ τοι... καὶ 
«ἔστι, ἀδ8 ἰδ. }8 θ᾽ 6ὴ βᾶγ. 
τοῦτο ἰπῆνι ἀδ8 [οἱροηάθ τὸ ,. 

Ναίγοβοπ υπὰ Αἰμ]οίθη, ἀΐε ἀδὺ 
ηἰοαἀνὶρβϑίθη ΚΊαθβα ἀ65 οΙΚοβ δη- 
σομονίθη, ὑπὰ Κπᾶρον ὑπὰ {ὕηρ- 
Ἰηρο ἴῃ ἀδν αὶ βϑίγα πὰ Ὀδὶπὶ Τ ηΖ, 
ἀἴα ἀοοῖι ἀἰς ΑΥ̓ΤΟ Ερ κεῖ βίγοηροῦ 
ΠΙΒοΙΡΊΪη. πἰος 80. θουγίοι θη Κδη- 
ΠΘῃ 418. Βογο [6 ΜάπηοΓ, 

20. ἐχ τῶν δεδοκιμασμέ- 
νων. 6" Αγθορᾶρ οιρᾷηζί 56} 
815 ΔΘ ἢθπάθη Μαρὶβίγαίθη, ἀἰο ἴἢν 
Ατηΐ ἰδ ά6 1105 σοί γι Παίίθη, νγοῖ- 
θογ 86 βίῃ δι Βα ΟΚΠ ΟΝ δυθννοἷ- 
86η τηϊ[βίρη. --- οὐ μέμφομαι. 
ΙΟἸ]οἰομέ οὐδὲν μέμφ. Μὶς ΚΥτορ. 
ΥΙἼΙ, ὅ, 42. -- τούτοις, Ἄρειο- 
παγίταις. 5. Ζὰ οἱ νέοι Π8 0} ϑιά- 
σου Ἰ!, 81. -- ὡς... ὄντων. 
5... Ζὰ ᾿ "ἢ 4. 

21. χαὶ μήν, υπὰ ἀοοῇ, 58, 
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ἔν γε τοῖς στρατιωτιχοῖς, ἔφη, ἔνϑα μάλιστα δεῖ σωφρο- 
γεῖν τε χαὶ εὐταχτεῖν καὶ τιειϑαρχεῖν. οὐδενὶ τούτων τεροσ- 

ἔχουσιν. Ἴσως γάρ, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἐν τούτοις οἱ ἧχε- 
στα ἐπιστάμενοι ἄρχουσιν αὐτῶν. οὐχ δρᾷς, ὅτι χιϑαρι- 
στῶν μὲν χαὶ χορευτῶν καὶ ὀρχηστῶν οὐδὲ εἷς ἐπιχειρεῖ 
ἄρχειν μὴ ἐτειστάμενος, οὐδὲ “ταλαιστῶν οὐδὲ σταγχρατια- 
στῶν; ἀλλὰ πάντες οἱ τούτων ἄρχοντες ἔχουσι δεῖξαι, 
ὅιιόϑεν ἔμαϑον ταῦτα, ἐφ᾽ οἷς ἐφεστᾶσι. τῶν δὲ στρα- 
τηγῶν οἱ πλεῖστοι αὐτοσχεδιάζουσιν. οὐ μέντοι σέ γε 
τοιοῦτον ἐγὼ νομίζω εἶναι. ἀλλ᾽ οἶμαί σὲ οὐδὲν ἧττον 
ἔχειν εἰχεεῖν, ὅιτότε στρατηγεῖν ἢ ὅπότε παλαίειν ἤρξω 
μαγνϑάνειν. χαὶ πολλὰ μὲν οἶμαί σε τῶν πατρῴων στρα- 

τηγημάτων παρειληφότα διασώζειν, πολλὰ δὲ πανταχόϑεν 
συνηχέναι., ὅπόϑεν οἷόν τε ἦν μαϑεῖν τι ὠφέλιμον εἰς 
στρατηγίαν. οἶμαι δέ σε πολλὰ μεριμνᾶν, ὅπως μὴ λά- 
ϑῃς σεαυτὸν ἀγνοῶν τι τῶν εἰς στρατηγίαν ὠφελέμων. 

χαὶ ἐάν τι τοιοῦτον αἴσϑη σεαυτὸν μὴ εἰδότα. ζητεῖν 
τοὺς ἐπισταμένους ταῦτα, οὔτε δώρων οὔτε χαρίτων φει- 
δόμενον, ὅτεως μάϑῃς σαρ᾽ αὐτῶν ἃ μὴ ἐπίστασαι. καὶ 
συνεργοὺς ἀγαϑοὺς ἔχῃς. χαὶ ὃ Περικλῆς, Οὐ λανϑάνεις 

με, ὠ Σώχρατες, ἔφη, ὅτι οὐδ᾽ οἰόμενός μὲ τούτων ἐπι- 
μελεῖσϑαι ταῦτα λέγεις, ἀλλ᾽ ἐγχειρῶν μὲ διδάσχειν. ὅτι 
τὸν μέλλοντα στρατηγεῖν τούτων ἁπάντων ἐπιμελεῖσϑαι 

δεῖ᾽ ὁμολογῶ μέντοι χἀγώ σοι ταῦτα. Τοῦτο δ᾽. ἔφη. 

χὰ 1, 4, 12. -- ἔσως γάρ. 8. τ. μὴ εἰδῇς, οἂεγ μὴ εἰδὼς αὐσϑῳ. 
Ι, 4,9. --- ἐν τούτοις ἀ. 1. τοῖς ΜΙ Αἰϊταϊκιϊοη Κόππίθ 68, ἀπὶ ἀδῃ 
ἡθτῳ Ἄιυἀγκε --- οὐδὲ εἷς. 8. (ἀδροηβαί Ζζὰ τοὺς ἐπισταμένους 
ἐσ; ταῦτα δυβευάτίοκοι, διοῖν οὶ ίβθα: 

9). τοὐδνν ἧττον ἴδε τὶς ἢ αἴσϑῃ αὐτὸς μὴ εἰδώς. Κι. 56, 
80} στρατηγεῖν Ζὰ νου ἄρῃ, -- 8, ὃ. Ἕ. 121, 3. “, 

συνηχέναι. Ὀῖδ νυ]. συνενὴ- 24, οὐ λανϑά γεις με... ὁτι. 
νοχέναι (ἀ ἃ [8 ἀὰ .. 88 πη πὸ - Θ6κοη. 1, 19: ὁτὲ πορὴξ οότατοί γὲ 
βΒοϊταροη 880) ννὔγάθ οἷπθη. εἶσιν, οὐδὲ σὲ λανϑάνου σιν. μρε 
ϑροίί οὐδν Τάθὶ ἀυββργοοιθη, ἄγ Καὶ δῦ, 4. 1, ὕπίοιῃ ᾿Υ͂, 2, 
ἀον Ἰνοηΐο, ἀἴο ΔΙ] ογάϊηθ 8. ἴπ ἀΐοβοῦ δῆλος .. ὅτι... οὐχ οἶδεν. -- οὐ : 
Βοάο Ἰϊορί, βογδάθ ἴδτὸ ἘΟΝ οἰόμενος. ϑοκτῦ, βρὲ πϑμ τοι 
πὰ πι6. γΈΙ. συνῆχας ἸΥ͂, 2, 8. νοῦου ἃ 22 υπὰ 28: οἶμαι. Ῥὶδ 

22. πολλὰ μεριμνᾶν. δι σὰ ἰπ ἀοόδθοη Δ ογίοη. ἰϊοροηὰδ Ἰγορΐ 
Ϊ,1,11.--- μὴ εἰδότα, οἷο οὐ, ἀπτοπβονδα! Ρου ΚΙ 5 απὰ βασί:, ἀἃ5 
γγ6}} Ζαρ]οῖοι. νουβοιννοθίο: ἐὰν φἸααθβί ἀπ πἰοἰνί οἰ πη] (πϑβοιννν οἶθο, 
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ὠ ἐρίκλεις, χατανεγόηχας, ὅτι τιρόχειται τῆς χώρας 

ἡμῶν ὦ ὄρη μεγάλα, χαϑήχοντα ἐπὶ τὴν Βοιωτίαν, δι᾿ ὧν 
εἰς τὴν χώραν εἴσοδοι στεναί τε χαὶ προσάντεις εἰσί, 
καὶ ὕτι μέση διέζωσται ὄρεσιν ἐρυμνοῖς; Καὶ μάλα, ἔφη. 

᾽, “«ἐ 3 ΄ Α ,᾽ » 

Τί δέ; ἐχεῖνο ἀχήχοας, ὅτι Π]υσοὶ χαὶ Πισίδαι ἐν τῇ 
βασιλέως χώρᾳ χατέχοντες ἐρυμνὰ πάνυ χωρία χαὶ χού- 
φως ὡπλισμένοι δύνανται “τολλὰ μὲν τὴν βασιλέως χώραν 
χαταϑέοντες χαχοποιεῖν, αὐτοὶ δὲ ζῆν ἐλεύϑεροι; Καὶ 

τοῦτό γ᾽, ἔφη, ἀχούω. ᾿4ϑηναίους δ᾽ οὐχ ἂν οἴει. 
μέχρι τῆς ἐλαφρᾶς ἡλικίας ὡγελισμένους κουφοτέροις 

ὅπλοις χαὶ τὰ προχείμενα τῆς χώρας ὄρη χατέχοντας 
βλαβεροὺς μὲν τοῖς ττολεμίοις εἶναι, μεγάλην δὲ ΘΈΒΣ 

βολὴν τοῖς πολίταις τῆς χώρας χατεσχευάσϑαι; χαὶ ὃ 

Περιχλῆς, Πάντ᾽ οἶμαι. ἔφη, ὦ Σώχρατες. χαὶ ταῦτα 

χρήσιμα εἶναι. Ἐἰ τοίνυν, ἔφη ὁ Σωχράτης, ἀρέσχει σοι 
ταῦτα, ἐπιχείρει αὐτοῖς, ὦ ἄριστε" ὅ τι μὲν γὰρ ἂν τού- 
των χαταπίράξῃς, χαὶ σοὶ χαλὸν ἔσται χαὶ τῇ πόλει ἀγα- 

ϑόν" ἐὰν δέ τι ἀδυνατῇς, οὔτε τὴν πόλιν βλάψεις οὔτε 
σαυτὸν χαταισχυνγεῖς. 

ἀαῖ5 ἀὰ 65 νυ ![5.65[, ἀὰ 65 πο 580 Ποπη γοπὶ 18. δῖ5 Ζιπὶ 20. Ζ28}|γὸ 

»} Ε 

δῆ; 

151)“. -- μέντοι, 164 906}!. 
25. ὄρη μεγάλα, ἀεγ Κιιπᾶτοη 

ι. ἃ, -- ὄρεσιν ἐρυμνοῖς, Ρατγ- 
η68, γκαθοιίοβ, Ρϑηίθ!κοη, Η γιηοί- 
ἴοΒ ἃ, ἃ. 

20. Μυσοὶ καὶ Πισίδαι. δεῖ. 
ἈΠΆ}. 11, ὅ, 18: οἶδα γὰρ ὑμῖν 
Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας. .᾿ οἶδα 
δὲ χαὶ Πισίδας" ἀχούω δὲ καὶ 
ἄλλα ἔϑνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι, 
ἃ οἰμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα 
ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. 1, 
2: -- βασιλέως, ομ6 Ατὶ 
κα ἀε8. Ρειβογκδηΐθβ, ατγοίβκο- 
πἶρ8. - πάνν, ϑβοίποπὶ Δἀ]οκιὶν 
τηἶΐ Ναοπάνιοἰς πο σοβίθ! !. 85. Ζὰ 
Ι, 2, 4. -- καὶ κούφως ὦ. χαί 
Ξε καίπερ. 

21. μέχρι τῆς ἐλαφρᾶς ἡλι- 
χίας, 80 ἰδῆ δἰ6 ἴῃ ἄβϑι 
θεν πη ΑἸίοι βίθί θη, 
ἃ. 1. ΒΒ Ζαπι 21. 7 ἢγο (8.1, 2, 35). 

ἀϊοηΐθη αἴθ ΑἸΠΘΠΟΡ ἃ]5 περίπολοι 
(ἀτοηζγοὶ ἰοῦ), γ 6 ἀἷθ [πάθ5- 
Β͵ΘηΖ6 Ζὰ θεν ΟΠ θη παίίοη. 
ὡπλισμένους... κατέχοντας. 
Π ΡανΖρίθη ὀπίβριθομθῃ Βαίζοη 
τηϊΐ εἰ α.Ψ ορί., ἀὰ8 ἄν Ῥεὶ οἴξε σοὸ- 
μῦτέ σὰ εἶναι ἀπά χκατεσκευάσϑαι 
(πρ. χ. -- ουγπιδθθι ὈΙ] θη). 
πΟτα πολεμίοις. γε]. ὃ 4. 

28. ὃ τι.. ἄν υπὰ ἐὰν εὐ τι 
ΠΥ νἱ6}, 7 

6. πη}: Ποὺ ποοὶ τ δμες φυνδῃ- 
“ἰφ] ῃτῖρο ΟἸδυ κοῦ. υνὕμβομ 510} 
8η ἀδγ ϑίδαί νου να] απο σὰ Ὀοίεοὶ- 
ρθη. ϑοκτγαίθβ ζοῖρί ἵδπι, ἀδ[β δ. 
τηἷ! ἀδη οἰ πΖθ θη Ζνεἴσοη ἀογβοὶ- 
θη Β΄ Π2]10} ΠΡΟ Κδηπὶ ἰδί, ἀπά 
ΒΟΒΠΙΘΙβΕ τηϊξ ἀθὺ θιηβίθῃ Μαϊιπυπα, 
ΘΓ πο 5. σὰ τάδ ὑπὰ β᾽ ἢ υἱὶ 
πἰοἢ 8. Ζὰ Ὀοίδββθη, γον οη ΘΓ 510} 
ΒΟ νου Ρ σοηδὰθ Κεαπηίηῖβ οἵ- 
ψΟΓΡ θη ἢ 06, 

20 
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, ι δ (5 , τ.» , 
Γλαύχωνα δὲ τὸν “Ιρίστωνος, ὅτ ἐπεχείρει δημηγο- 

Ξ: - ’, - ΄ ᾿ὕ , 

ρεῖν, ἐτειϑυμῶν ττροστατεύειν τῆς πόλεως οὐδέτεω εἴχοσιν 
, 2 -»" ΗΜ, , ᾿ ΞΕ 

ἔτη γεγονώς, τῶν ἄλλων οἰχείων τε χαὶ φίλων οὐδεὶς 
΄ - ΄ ΄ 2 - Υ 

ἐδύνατο τταῦσαι ἑλκόμενόν τὲ ἀπὸ τοῦ βήματος χαὶ κατα- 
, “ - ἦτ ΄, , Υ δ) 2 -» ΄ 

γέλαστον ὄντα᾿ Σωχράτης δέ, εὔνους ὧν αὑτῷ διά τὲ Χαρ- 
, ν ΄, Η . , , ΕΣ 

μίδην τὸν Γλαύχωνος χαὶ διὰ Πλατωνα, μόνος ἔπαυσεν. 
. γ - - κ᾿ - , 

ἐγτυχὼν γὰρ αὐτῷ πρῶτον μὲν εἰς τὸ ἐϑελῆσαι ἀχούειν 
τοιάδε λέξας χατέσχεν᾽ Ἢ Γλαύχων, ἔφη, προστατεύειν 

ΕΞ ΄ - , Υ ΞῚ ᾿ 5 ΄ 

ἡμῖν διανενόησαι τῆς πόλεως; Ἔγωγ᾽,, ἔφη, ὠ Σώχρατες. 
Α 2 ΒΩ ᾿ ΄ ΕΣ Ἀ ΥΥ͂ - ᾿Ξ ΒῚ 

Νὴ 44, ἔφη, καλὸν γάρ, εἴπερ τι καὶ ἀλλο τῶν ἕν ἂν- 
, -» ν - , 

ϑρώποις. δῆλον γὰρ ὅτι, ἐὰν τοῦτο διαπράξῃ, δυνατὸς 
, 2 ΄, ὃν “- 

μὲν ἔσῃ αὐτὸς τυγχάνειν ὅτου ἂν ἐπιϑυμῆς, ἱκανὸς δὲ 
τοὺς φίλους ὠφελεῖν, ἑπαρεῖς δὲ τὸν πατρῷον οἶχον, 

, ᾿ γ 5 », - 
αὐξήσεις δὲ τὴν πατρίδα, ονομαστὸς ὃ ἔσῃ τπιρῶτον μὲν 

- , , - , , , 

ἐν τῇ πόλει, ἔπειτα ἐν τῇ Ἑλλάδι, ἴσως δέ, ὥσπερ Θεμι- 
στοχλῆς, καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις" ὅπου δ᾽ ἂν ἧς, πανταχοῦ 

γεερίβλετιτος ἔσῃ. ταῦτ᾽ οὖν ἀχούων ὃ Γλαύχων ἐμεγα- 

λύνετο χαὶ ἡδέως “ταρέμιενε. 
ΝΣ - ΒῚ “- ΄ 

Ουχοῦν, ἔφη, τοῦτο μέν, 

1. Πλαύκωνα, Βτηαᾶογ ἀ65 Ρ]ἃ- 
ἴοη. ἢον σ᾽οῖοῖι ἀάγαῦ ον ἃ ης6 
αἸαυκοη ἄἀογ Αἰίογο ἰδὲ ἀδθὺ αίογ 
ἄογ Ῥουκίϊοπο, ἀθγ θα ἢ]η ἀδ65 
Ατιβίοη, απ ἀθ8 ΟΠ Αγ 468, ΟὨΪκ6 15 
685 ΙΓ τὰς ἋὉ; οὐδέπω .. 
γεγονώς. 5 φοβϑιιϊοιο ΑἸον 
[ν ἀϊὸ Αὐυδ απο ἀθν Ὀγρου θη 
Βρδοϊίο ννὰγ ἴῃ ΑΙ θη ἀδ8 18. 1,6 6 η8- 
ἤαιν. --- τῶν ἄλλων. ὕβρει ἀὰβ5 
αἰομ σὰ νογηϊββοηάθ μέν, νὼ ἀδΓΥ 
Οοροηδαίζ βοθαυ Πογνογα ΘΟ θΘἢ 
νυν ὶγά, 8. χὰ ᾿Υ͂, 4, 24. -- παῦσαι 
ξἑλχόμενόν τε.. ὄντα. Κ. 125, 
2. Α. ὃ. Κι, δὅθ, 5, 2. ὈπΡογυδη 6 
οὐδοῦ ἀθογηηῦιτσο Ποάπον ὑνυγάθη 
πλϊ (ον (5. Ατιβίοριι. Εχαυϊι. 605. 
Δομδγη. 48 ΠΠ. Ρ]αὶ, Ργοίαρ. Ρ. 319 
Ὁ) νοῦ ἀον ράἀπογ θάμ πο δῖ Θ ἢ] 
ἄογ Ρεγίαποη. ἀἄσγοῖ ἀϊὸ τοξόται 
πλὶϊΐ (ἀοννα!ῳ δος (ογηΐ ἀπά 50. ἀδπηὶ 
ΟοἸδοϊίον ργοϊβοοσοθοη, δῖοι ἀϊοβουῦ 
ἀοἴδην δυβσιυβοίζοη, ἃ. ἢ. νοη ἀδιῃ 
νογζοὶ(ἰρ ο Ὑουβαοιο, ἴῃ ἀον Ὑ 0}{85- 

μετὰ δὲ ταῦτα ὃ Σωχράτης, 
ὦ Τλαύχων, δῆλον, ὅτε, εἴττερ 

ΥΘΓΒΔΙΏ 1 ησ Ζὶ ΒΡΓΘΟΏΘη, ἄδνοῃ 
ἄδη ΟἸαυκοη ἃΡΖυ τίη θη, νογβίδη 
ὨῈΓ ΣΡ -- αρμίδην. 5. 
πὰ ἢ Ἡς ἃ; 

2. ΘΟ ΚΟΡ μέν. Ὠδπὶ δηί- 
βρτίομι ἃ 8 μετὰ δὲ ταῦτα... λέξας 
(αἴοιι λέγω»), ἰηβοίογη ἀδ5 χατέχειν 
ΒΟΙρῈ 465 λέγειν »νὰγ. Κι. 58, 6, 
Τα. 8. Ὁ. 490. Αηπ. --χατέσχεν, 
πὰ! οι αὐτόν ἀστοῦ οἷμδ5 εῖμοῦ 
φίλτρα. 8.1, 06, 10. -- ἡ; αν, 
δἰ Βο οΓ κῶν -- χαλὸν γάρ. 
δ, κὰ ἰς -- εἔπε τι χαὲ 
ἄλλο, Νὴ Νν, 3.14. Νεξοη χαί 
5. Ζὰ καὶ πράττειν ἴ, 1. 6. -- ἐν 
ἄνϑρ γώποις, ἴῃ ἀου οἸιω, Βυ 
ΠΙΟΝ ΧΙ, 15: χὰν ταῦτα πάντα 
ποιῇς. εὖ ἰσϑι πάντων τῶν ἐν ἀν- 

ϑρώποις χάλλιστον καὶ μαχαριώ- 
τατον κτῆμα χεχτήσῃ. Υδὶ. οὔδι 
Ι, ὃ, 14; ὃ, 39. -- πρῶτον μὲν 
«ἔπειτα, οἴπα δέ νὶς 1, 4, 11. 
ὃ. οὐχοῦν, ἀϊιη]ϊοῖν νὶὸ ΠΕ δ, 8, 

ἰηβοίοτη. ἴῃ ἡδέως παρέμενε ἀδγ 
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τιμᾶσϑαι βούλει, ὠφελητέα σοι ἡ στόλις ἐστίν; Πάνυ μὲν 
οὖν, ἔφη. Πρὸς ϑεῶν, ἔφη, μὴ τοίνυν ἀτεοχρύψῃ, ἀλλ᾽ 
εἶχτον ἡμῖν, ἐχ τίνος ἄρξῃ τὴν πτόλιν εὐεργετεῖν. ἐτεεὶ δὲ 
ὃ Γλαύκων διεσιώπησεν, ὡς ἂν τότε σχοπῶν, ὅπόϑεν 
ἄρχοιτο, Ἶ4ρ᾽, ἔφη ὃ Σωχράτης, ὥσπερ, φίλου οἶχον εἰ 
αὐξῆσαι βούλοιο, πλουσιώτερον αὐτὸν ἐπιχειροίης ἂν 
γοιεῖν, οὕτω καὶ τὴν πόλιν τιειράσῃ τιλουσιωτέραν τοιῆ- 
αι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν πλουσιωτέρα γ᾽ ἂν εἴη 

γεροσόδων αὐτῇ τιλειόνων γενομένων; Εἰχὸς γοῦν, ἔφη. 
«Ἱέξον δή, ἔφη, ἔχ τίνων νῦν αἱ πρόσοδοι τῇ πόλει καὶ 
χεόσαι τινές εἶσι; δῆλον γὰρ ὅτι ἔσχεψαι, ἵνα, εἰ μέν 
τινὲς αὐτῶν ἐνδεῶς ἔχουσιν, ἐχτεληρώσης, εἰ δὲ πιαραλεί- 
σίονται, προσπορίσης. ᾿4λλὰ μὰ 44᾿, ἔφη ὃ Γλαύχων, 
ταῦτά γε οὐχ ἐπέσχεμμαι. ᾿41λλ᾽ εἰ τοῦτο, ἔφη, τταρέλι- 
χέες, τάς γε δαττάνας τῆν πόλεως ἡμῖν εἰτιέ" 
ὅτι χαὶ τούτων τὰς περιττὰς ἀφαιρεῖν διανοῇ. ᾿Αλλὰ μὰ 
τὸν 41, ἔφη, οὐδὲ πρὸς ταῦτά πω ἐσχόλασα. Οὐκοῦν, 
ἔφη, τὸ μὲν “σιλουσιωτέραν τὴν πόλιν σεοιεῖν ἀναβαλού- 
μεϑα᾿ πῶς γὰρ οἷόν τε μὴ εἰδότα γε τὰ ἀναλώματα καὶ 
τὰς τιροσόδους ἐπιμεληϑῆναι τούτων; ᾽,1λλ᾽, ὦ Σώχρατες, 
ἔφη ὃ Γλαύχων, δυνατόν ἐστι χαὶ ἀστὸ πολεμίων τὴν τιί- 
λιν πλουτίξειν. Νὴ Δία “σφόδρα γ᾽, 

δῆλον γάρ 

ἔφη ὃ “Σωκράτης, 

ἐάν τις αὐτῶν χρξδίττων ῃ" 

ὙΥυηβοῖ ἀηροάουί(εί ὙΙρῆ, οἰνν5 τὰ 
πότγρη, --- τοῦτο μέν. ϑέθη μέν 
8. Ζὰ 1, 1, 1, οροηάα ἄθεοι τίνος 
ἴῃ ἀδν ἰπαϊγοκίθη Εταρο. -- ἀπο- 
κρύψῃ, νἱε 1, 8, 14. --- εἶπον, 
ἀϊοβα Ἱπιρεγαι!νίοται θεῖ Χρη. ΠῸΓ 
πῖον; Βοηϑι εἰπέ. 

4. ΤΡΕ ἂν τότε σκοπῶν, ὑϑπι- 
110 ἢ διασιωπήσειε. γεὶ. Κγῖορ. ᾿ 
3, 8: χαὶ τὸν Κῦρον ἐπερέσϑαι 
προπετῶς, ὡς ἂν παῖς μηδέπω 
ὑποπτήσσων. 5. Ζῇ "1, 0, 88. τότε 
“ὦ ἔμεγὰ (ἰοηιμηηι, Ἰειτι διϑί, γε]. 

11: 
ὅ. οὐχοῦν. 8. τὰ 1], 1, δἰ -- 

πόσαι τινές. 8. τι 1, ὑπο α 
αὐτῶν ᾿βηρί νοῦ τινές 0 ἘΣ 

ἥττων δὲ ὧν χαὶ τὰ ὄντα 

ἐνδεῶς ἔχουσιν, πἰομέ 8ὺ5- 
Γοϊοποπὰ βἰηἀ, - παραλεί- 
πονται, νογηἃ οἰ] 5815 0 ψν ὸτ- 
ἄδθηῃ, ῃδιη!. τῶν προσόδων τινές. 

θ. χαὶτούτων.. ἀφαιρεῖν. 
χαί ἴϑι ἀπ ἀοτοτσθὲξς ταί Βοζὰρ, 
80} ἀὰ5 νου πογροινθηάθ προσπορί- 
σῃς. --- ἐπιμεληϑῆναι τού- 
των. Απάοτο ψγ ]θὴ τούτου. Ποοῖ 
ἰδ νόυῇθν ΘΡθΘΏ80 ταῦτα 8εϑβαρί πὶ 
Βοζίοναηρ᾽ δὰ τούτων. . ἀφαιρεῖν. 
Βεὶ τούτων νἷδ Βεὶ ταῦτα ἰδὲ ἀξ 
γογβογρο θη] Πηϊἰν 418 δη πῃ θἢγ- 
Βο Π| 0 }}68 ΤιυΣ βϑάδομι. 

1. τὰ ὄντα, ἵπι ἀοροηβαίζ Ζὰ 
ἄδιη, ννἃ85 ἴ ἢ πὰ ΠποῸἢ πἰοιί βεοιοτί, 
ὙγἃΒ8 ΘΓ ΔΡ6Γ Θ᾽ ΥΠΠ 6 ἢ Υ]}], 
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πιροσαπτοβάλοι ἄν. ᾿4ληϑῆ λέγεις. ἔφη. Οὐκοῦν, ἔφη, 
τόν γε βουλευσόμενον, πρὸς οὕστινας δεῖ στολεμεῖν, τήν 

τὲ τῆς ττόλεως δύναμιν χαὶ τὴν τῶν ἐναντίων εἰδέναι δεῖ. 
ἵνα, ἐὰν μὲν ἡ τῆς πόλεως χρείττων ἢ), συμβουλεύῃ ἐσει- 
χειρεῖν τῷ πολέμῳ, ἐὰν δὲ ἥττων τῶν ἐναντίων, εὐλα- 
βεῖσθϑαι τεείϑῃ. ᾿Ορϑῶς λέγεις, ἔφη. Πρῶτον μὲν τοί- 
γυν, ἔφη, λέξον ἡμῖν τῆς πόλεως τήν τε σεεζικὴν καὶ τὴν 

γαυτιχὴν δύναμιν, εἶτα τὴν τῶν ἐναντίων. ᾿“4λλὰ μὰ τὸν 
“0, ἔφη. οὐκ ἂν ἔχοιμί σοι οὕτως γὲ ἀττὸ στόματος εἰ- 
πεῖν. ᾿Αλλ᾽, εἰ γέγρατεταί σοι, ἔνεγκε, ἔφη" πάνυ γὰρ 
ἡδέως ἂν τοῦτο ἀχούσαιμι. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν 41, ἔφη. οὐδὲ 
γέγρατιταί μοί π᾿τω. Οὐχοῦν. ἔφη. καὶ περὶ πολέμου συμ- 
βουλεύειν τήν γε πρώτην ἐπισχήσομεν᾽" ἴσως γὰρ χαὶ διὰ 
τὸ μέγεϑος αὐτῶν ἄρτι ἀρχόμενος τῆς προστατείας οὔττω 

ἐξήταχας. ἀλλά τοι περί γε φυλαχῆς τῆς χώρας οἶδ᾽ 
ὅτι ἤδη σοι μεμέληκε, χαὶ οἶσϑα. ὁπόσαι τὲ φυλαχαὶ 
ἐπίχ (αιθοί εἶσι χαὶ ὁπόσαι μή, χαὶ ὁττόσοι τὲ φρουροὶ 
ἱχανοί εἰσι χαὶ ὅττόσοι μή εἶσι καὶ τὰς μὲν ἐπικαίρους 

φυλαχὰς συμβουλεύσεις μείζονας τεοιεῖν. τὰς δὲ τιεριττὰς 
ἀφαιρεῖν. Νὴ “4. ἔφη ὃ Γλαύχων. ἁπάσας μὲν οὖν 
ἔγωγε, ἕνεχά γε τοῦ οὕτως αὐτὰς φυλάττεσϑαι. ὥστε χλέ- 
σίτεσϑαι τὰ ἐχ τῆς : χώρας. Ἐὰν δέ τις ἀφέλῃ γ᾽. ἔφη. 
τὰς φυλαχάς. οὐχ οἴει χαὶ ἁρπάζειν ἐξουσίαν ἔσεσϑαι τῷ 

βουλομένῳ; ἀτάρ. ἔφη. πότερον ἐλϑὼν αὐτὸς ἐξήταχας 

8. ἥττων τῶν ἐναντίων, 11. ἁπάσας, ἐγβᾶητο: ἀφαι- 
ΔΙ [ΟΡ Ί50}} ΥνΪὸ Ι], ὃ, 4. ρεῖν συμβουλεύσω. -- ἕνεχα 5. 
ὁ. εἶτα, Οὗ πδ δέ, νἶὸ Ι, 2,1. --- χυ]!, 8, 4. --- μὲ » οὖν. }8 ν᾽οὶ- 

Ἁ 

οὕτως γε ἀπὸ στόματος. 80 π Θ᾿ Τὶ νὶθ 1], τ, ὅ. --ττὰ ἐχ τῆς 
815 ἀδ πὶ Κορε. Ριαι. Τμθδοι. χώρας (Ρενοϊερεὶς ἀογ Γ τᾷροτὶ- 
Ρ. 142 ἢ: ἔχοις ἂν διηγήσασθαι; ἴοι), ΚῸΡΖ πόβαθι [ἂν τὰ ἐν τῇ ΔοΣ 
Οὐ “μὰ τὸν Ζία, οὔχουν οὕτω γε ρᾷ ἐξ αὐ τῆς. δὸ ΚΥ ΓῸΡ. Υ)}). ἃ, 5 
ἀπὸ στόματος. ἀἁρπασόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰχιῶν. 

10. τὴν γε πρώτην, [ἂτγϑ8 Πδιποβι!ι. ἀδ δογ. Ρ. 3τῦ, 145: ἐξή- 
εγβίο, Πγ )είδι. Κτ, 48, 8. 8. 8. γετὸ τῶν ἐχ τῆς χώρας γιγνο- 
- αὐτῶν Β6 ἢ. δυΐ πολέμου, ἰὰ- μένων» οὐδέν». γει. ἀθδο ἢ}. τὺ, Σ; 
ἀδπὶ βίαι! ἀθββοη τῶν τοῦ πολέμου, 11, 18. Κὶ 80, δ. Κι. δ0, 8, 14. 
πολιν ὑο  ἐἰ οαγλίτη, νου νοι, --α χαὶ ἁρπάζειν, ΒΟ Τ, ἔλαθον 
οἶδ᾽ ὅτι, ἀον δάδ οἰπροβομοθοη, (νῸΥ ΜΝ Δῦροη), ἄδῃῃ ἁρπάζει 
Υ ΘΥβ οἰ μο τ  ΒΓοσιη 6]... ̓ ΐον ἰγοηἶδο. ὈΠΠἀοι σὰ χλέπτεσϑαι (λείπαϊ οι.) 
ννὶο ἃ 18, οἴη διοϊβογαῃρ,. -- ἔφη, ΓΤ ΘΓ 
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» δ} - εἰ - ΄ , 

τοῦτο, ἢ πῶς οἶσϑα, ὅτι χαχῶς φυλάττονται; Εἰχάζω, 

ἔφη. Οὔχουν, ἔφη, καὶ “τερὶ τούτων, ὅταν μηχέτι εἰχά- 
ΒΝ] 32 ΡΤ ΝῚ - ’, ,ὔ γ 

ζωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμβουλεύσομεν; Ἴσως, 
5 ς , ΕΣ “ ΕῚ) 3 ’ὔ 

ἔφη ὃ Γλαύχων, βέλτιον. Εἴς γε μήν, ἔφη, ταἀργύρεια 
» Ἐς Ν σα - 4 σ΄“ ἂν χϑ ᾿Ὶ Ὁ ΚῚ. - , 

οἶδ᾽ ὅτι οὐχ ἀφῖξαι, ὥστ᾽ ἔχειν εἰχεεῖν, διότι νῦν ἐλάττω 
ΒῚ , ΄, 2 ΄, ᾿Ὶ κ 53 ᾿ ἃ.) 

ἢ τυρόσϑεν προσέρχεται αὐτόϑεν. Ου γὰρ οὖν ἑλήλυϑα, 
Ὑ Ἀ ν Ἁ ,2 ΒΡ ᾿: δ ΄ ΄ ᾿. 

ἔφη. Καὶ γὰρ νὴ 44, ἔφη ὁ Σωχράτης, λέγεται βαρυ 
" , 3 ΄“ ΄“ , ΄ , 

τὸ χωρίον εἶναι, ὥστε, ὅταν ττερὶ τούτου δέῃ συμβουλεύειν, 
σ΄’ "] ᾿ , , , 

αὕτη σοι ἡ πρόφασις ἀρχέσει. Σχώσιτομαι, ἔφη ὃ Γλαύ- 
) 2. ἃ , ᾿ ΕΣ ΘΚ Ὁ ᾿Ὶ ᾿Ὶ , 

χων. «αλλ ἐχείνου γέ τοι, ἔφη, οἱἷδ᾽ οτι οὐκ ἡμέληκας, 
ἀλλ᾽ ἔσχεψναι, τεόσον χρόνον ἵχανός ἐστιν ὃ ἐχ τῆς χώρας 

γιγνόμενος σῖτος διατρέφειν τὴν πόλιν, χαὶ τόσου εἰς 
τὸν ἐνιαυτὸν τιροσδέεται, ἵνα μὴ τοῦτό γε λάϑη σέ ττοτε 
ς ΄ 2 ᾿ , 2 2 γ " » ΤῚ -ῳ 2 
ἡ ττόλις ἐνδεὴς γενομένη, ἀλλ εἰδὼς ἔχης ὑττὲρ τῶν ἀναγ- 
χαίων συμβουλεύων τῇ πόλει βοηϑεῖν τε χαὶ σώζειν 

2 ΄ 2 ς , , ΩΣ 

αὑτὴν. “έγεις, ἔφη ὁ Γλαύχων παμμέγεϑες πρᾶγμα, 
ΡΥ ΗὟ - ΄ 3 ἘΝ , 2 ᾿Ὶ ᾿ 

εἴγε χαὶ τῶν τοιούτων ἐπιιμελεῖσϑαι δεήσει. Α1λλὰ μέν- 
, , ). 92 ὃν Ν -» τ 

τοι, ἔφη ὃ Σωχράτης, οὐδ᾽ ἂν τὸν ἑαυτοῦ ποτε οἶχον 
χαλῶς τις οἰχήσειεν, εἰ μὴ σιάντα μὲν εἴσεται, ὧν τίροσ- 

᾿ ΄ ΄ ΄, 3 Χ 

δέεται, τιάντων δὲ ἐπιμελόμενος ἐχτεληρώσει" ἀλλ᾽ ἐτπεεὶ ᾽ ͵ 
΄ ΄ ὃν ᾿ - , 

ἡ μὲν πόλις ἔχ σπιλειόνων ἢ μυρίων οἰχιῶν συνέστηχε, 
᾿ 2 «“ , , ΔΕ το 

χαλετὸν δέ ἐστιν ἅμα τοσούτων οἴχων ἐτειμελεῖσθϑαι, ὥς 
» “ " - ᾿ τῷ - αἷς, δ ως 

οὐχ ἕνα, τὸν τοῦ ϑείου, 7τρῶτον ἐχυξιραϑὴς αὐξησαι; 

[οτγί. -- ἐλθὼν αὐτός, Ὀῖϑι -- προσδέεται, πϑπιο ἡ 
ἀυ 56]080 πἰηπρορᾶπροη, πόλις. εέβεη ἀθον Εογη 5. ΖῈ 
οὔον ἀοτί σον θϑθη ἀπά α8ί [1,0,10. -- τοῦτο... ἐνδεὴς 
. οἵ 5. Ζῃ ΠῚ, 1, 8..--- οὔχουν, 
ΌΘΟΒΙοἴβομὰ ννῖρ 11, 2, 2. -- εἰ- 
χάζωμεν.. εἰδῶ μεν, ἀδν ΡΙυνΆ] 
υπηὰ θεϊάθ ὕουθα πλϊΐ σ᾽ οἰομθ πὶ Απ- 
ἴδηρ; ἀπά ρΊ]οΙοιον Ἐπάμηρ᾽ : 50Π6Γ2- 
πᾶς Ιτοηΐρ. --- τότε ν8]. 8ὶ 4. 
12.γεὲ μήν, [δτποι. -- οὐ 

ΧΕ ροῦν ,}ἃ [ΓΘ ΠΠον πἰομ“, 5.. χὰ 
Ι, 8,2. -α χαὶ γάρ Ὀερτνπάοι ἄρῃ 
Ἰοίομι 2 οὐρβηζοηάθη (δάδηκθοῃ: 
»{88. πη ἴοἢ πΐ νγ ἢ] ἀθηκθη", 
-- βαρύ, ἀΠσ ΘΒ. ἢ ἃ, --- αὑτὴ 

᾿ ἀρκέσει, ἰγο ἢ 80}. 
18. γέ τοι, »»νϑῃ ρβίθηβ 78, σ6- 

νυ 8“, ν 6]. 1Υ͂, 3, 99: ΑΠΔΡ, 1], ὃ, 19. 

γενομέ νη. Ἀγτορ.], 2,1: ἐν- 
δεέστεροί τι ἡμῶν διὰ τοῦτο φαί- 
γονται εἶναι οἱ ἑταῖροι. ΝΝΙδ πιδη 
800}} δεῖσθαί τι βᾶσί. Γγᾳ)]. Ζὰ ], 
1,11. -α εἴγε, ΜΘ ηἢ ἃηἀ 618 

14. ἐχπληρώσει, υϑηι]. πάν- 
τα. δε). ἃ ὅ. -- κυρίων. θ)αιηὶ 
Β{{π|π|{ προ ἢ, ννὰ5. Θοκοη, ΥΠ1|}, 
22) ἀδγ ΑἰΠΘΠΘΥ ΒΟ οπηο!ο5. νοῃ 
βθίποπι Βοϑἰ ἐΖίμυπιο βαᾶρι: ἐσμεν γ ὰρ 
δήπου, ὁτι μυριοπλάσια ἡμῶν 
ἅπαντα ἔχει. “ἧ πᾶσα πόλις. -- 
οἰκιῶν... οἴχων, «ἀΘρᾶυάο οὐδ 
Ἠδιιβον... Ηδυθία! 6 οὐοῖ ΒΑπ θη“. 
-- τοῦ ϑείου, ἀο5 Μυιγθγιάθγ8, 

12 

18 

14 
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δέεται δέ. χὰν μὲν τοῦτον δύνῃ, χαὶ πλείοσιν ἐτειχειρή- 
σεις ἕνα δὲ μὴ δυνάμενος ὠφελῆσαι ττῶς ἂν πολλούς γε 

δυνηθείης; ὥσπτερ, εἴ τις ἕν τάλαντον μὴ δύναιτο φέρειν, 
σπτῶς οὐ φανερὸν ὅτι τιλείω γὲ φέρειν οὐδ᾽ ἐπιχειρητέον 

2 - 2 3. γῦ 3 2 ς , 3 ΡᾺ ν - 

αὑτῷ; 4λλ ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Γλαύκων, ὠφελοίην ἂν τὸν τοῦ 
ϑείου οἶκον, εἴ μοι ἐϑέλοι πείϑεσϑαι. Εἶτα, ἔφη ὃ Σω- 
χράτης, τὸν ϑεῖον οὐ δυνάμενος πείϑειν, ,41ϑηναίους πιάν- 
τας μετὰ τοῦ ϑείου γομίξεις δυνήσεσϑαι ποιῆσαι χεεί- 

ϑεσϑαί σοι; φυλάττου, ἔφη, ὠ Γλαύχων, ὅστως μὴ τοῦ 
εὐδοξεῖν ἐπιϑυμῶν εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς" ἢ οὐχ ὁρᾷς, 

ὡς σφαλερόν ἐστι τό, ἃ μὴ οἷδέ τις, ταῦτα ἢ λέγειν ἢ 
χεράττειν; ἐνθυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων, ὅσους οἶσϑα τοιούτους. 

οἷοι φαίνονται καὶ λέγοντες ἃ μὴ ἴσασι χαὶ πράττοντες, 
σιότερά σοι δοχοῦσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις ἐπαίνου μᾶλλον 

ἢ ψόγου τυγχάνειν καὶ πότερον ϑαυμάζεσϑαι μᾶλλον ἢ 
χαταφρογνεῖσϑαι" ἐνθυμοῦ δὲ χαὶ τῶν εἰδότων ὃ τι τὲ 
λέγουσι καὶ ὃ τι ποιοῦσι" χαί. ὡς ἐγὼ νομίζω. εὑρήσεις 

ἐν στᾶσιν ἔργοις τοὺς μὲν Ἐν ν τῖν τὲ χαὶ ϑαυμα- 
ζομένους ἐκ τῶν μάλιστα ἐπισταμένων ὄντας, τοὺς δὲ 
χαχοδοξοῦντας τὲ χαὶ χαταφρονουμένους ἐχ τῶν ἀμαϑὲε- 
στάτων. εἰ οὖν ἐπιϑυμεῖς εὐδοχιμεῖν τε καὶ ϑαυμάζεσϑαι 
ἐν τῇ τιόλει, τιειρῶ χατεργάσασϑαι ὡς μάλιστα τὸ εἰδέναι. 
ἃ βούλει πράττειν" ἐὰν γὰρ τούτῳ διενέγχας τῶν ἄλλων 
ἐτειχειρὴς τὰ τῆς “πτόλεως τιράττειν, οὐκ ἂν ϑαυμάσαιμι. 
εἰ στάνυ ῥᾳδίως τύχοις ὡν ἐπιϑυμεῖς. 

ἀθ5. Ομαγπϊάθθ. 85.. σὰ ἃ 1. Π]Ὶ, ννοϊ θη, νγὰ8 δῖ6. πἰοι νϑγβίθ θη. 
Ἴ,1.- δέεται δέ Ὀερνῦπάδηδον Ἰτ: εν μοῦ... , καὶ. .εὑρή- 
δαί, δέ εἰ Ποπιοι οἱ 50 νουννοηάοί σεῖς. ἐν ὃ, 18 τὰ ἐγχείρει... 
γρ]. 2. Β. θὰ. ΥἹ, ὁ; ἃδππη!ῖοῖ μὰ». χαὲ .. ὑπαχούσεται. Ὀὰ5 Θρ]εκι 
ΥἹΙ, θ, 9 ἡρχον δέ. γοη εὑρήσεις (ἀϊὸ Τπαίβαονο, ἀδίδ 

δι δ τίς. ΟΝ Ἂς 0. ὕθθογα}} ἐϊὸ Αηροβοηδηβίθη ἀΐϊὸ Βοβι- 
10. ἃ... τις, νὶ ἃ8 πᾶ, --- ἐν- ὑἀπίοτγι οι δίθη, ἀϊὸ ΜΙ βδοΝ οἰβίθῃ 

ϑυμοῦ δὲ τῶν ἄλλων. αὶ ἀΐὲ {{πννϑβοπάβίθη. βἰπ) βουνοὶ 
ἰδὲ 818 ἀὰ5 ΘΒ] Κι νουγοιθηάον δα. θεῖ ἐνθυμοῦ «5. ΟΡ] Κι νόσὶ 
χὰ νουθίπάθη πότερά σοι δοχοῦ- 18. τῶν ἄλλων, ΥοΥῖ ἀείπδη 
σιν... 8.1,1.,12 τὰ αὐτῶν ἐσχό- ΜιΙιθᾶνβονη. 
πει, πότερα. ΘΚ. βᾶρι τῶν ἄλλων, Ζ. Τα παὶῖ: ΟΠδτι  ἀδϑ, οἵη πὶ ἀδῃ 
νοὶ! ον ἄθῃ αἸδυκοῦ 56} 05ὲ Ζὰ ἀθθὴη. ὀπομε!οθη ΑἸ οΙ σϑη οἰ θη. νγ 
γϑοϊιποί, ἀΐϊθ σὰ νουβίθιιθη βο οίηθη. γογίγαιον δηη, ἀδὺ ΔΌΘΓ 808 Ζὺ 
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Χαρμίδην δὲ τὸν Γλαύχωνος δρῶν ἀξιόλογον μὲν ἄν- 
ὃρα ὄντα χαὶ ττολλῷ δυνατώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ τότε 
γεραττόντων, ὀχνοῦντα δὲ σπιροσιέναι τῷ δήμῳ χαὶ τῶν 
τῆς πόλεως πραγμάτων ἐπιμελεῖσθαι, Εἰτιέ μοι, ἔφη, ὦ 
Χαρμίδη, εἴ τις, ἱκανὸς ὧν τοὺς στεφανίτας ἀγῶνας νιχᾶν 

χαὶ διὰ τοῦτο αὐτός τὲ τιμᾶσϑαι χαὶ τὴν ᾽τατρίδα ἐν τῇ 
“Ἑλλάδι εὐδοχιμωτέραν σιοιεῖν, μὴ ϑέλοι ἀγωνίζεσϑαι, ποῖόν 
τινα τοῦτον νομίζοις ἂν τὸν ἄνδρα εἶναι; 4]ἢλον ὅτι, ἔφη, 
μαλαχόν τε χαὶ δειλόν. Εἰ δέ τις, ἔφη, δυνατὸς ὧν τῶν 

τῆς πόλεως τιραγμάτων ἐπιμελόμενος τήν τὲ ττόλιν αὔξειν 
χαὶ αὐτὸς διὰ τοῦτο τιμᾶσϑαι, ὀχνοίη δὴ τοῦτο πράττειν, 
οὐκ ἂν εἰκότως δειλὸς γομίζοιτο; Ἴσως, ἔφη" ἀτὰρ σερὸς 
τί μὲ ταῦτ᾽ ἐρωτᾷς; Ὅτι, ἔφη; οἰμαί σε δυνατὸν ὄντα 
ὀχγνεῖν ἐπιμελεῖσθαι, χαὶ ταῦτα ὧν ἀγάγχη σοι μετέχειν 
πολέτῃ γὲ ὄντι. Τὴν δὲ ἐμὴν δύναμιν, ἔφη ὁ Χαρμέδης, 
ἐν πτοίῳ ἔργῳ καταμαϑὼν ταῦτά μου καταγιγνώσκεις; Ἐν 
ταῖς συνουσίαις, ἔφη, αἷς σύνει τοῖς τὰ τὴς ττόλεως τιράτ- 

στοίβεν Βοβομ οι ἀθηλεῖί πἰομέ Πθηί- 
Ἰϊοῖ δυϊζαϊγείεη ψψαρὶ, νἱγὰ νοῃ 
ΒΟΚτγ, δυϊσείοταἀογί, βοῖηθ Ὠιθηβία 
ἄδπη δίδαίθ ποθ ἝΓΠΘΙ Ζὰ δηίΖίο- 
θη. θὰ 6γ ρτίνδίϊ πη 856} 08. θυ ἢγο- 
πθηὴ Νίαπηθιη νυ Κοηηθηθη Βδί 
Ζὰ δγίθ θη πὰ νοῦ ἰππθη χὰ τοάθῃ 
586, 80 ψνογάθ δ΄ ποοῇ ΤΠ Θ ὮΙ ΥῸΓ 
ἀδι πηνογϑίδηδί σοι Μδηρο τηἱΐ Ετ- 
[ο]ς πὰ χζὰπὶ ἤδι!α ἀδ65 δίδαίθβ Ζὰ 
ΒΡΓΘΟἤΘη γογβίθῃθῃ. 

1. Χαρμίδην, ϑομνναρον ἀ65 
Ατβίοη, ἀθι 16 η685 οι ννθβίον ΡῬριὶ- 
Κιίοπθ ζὺν ἔγαιν ἢδίίε, Οηκοὶ ἀ68 
ΡΙαίΐοῃ πὰ ἀδ5 ᾿ζὔηρογθη αἸἰδυκοη, 
5. Ζὰ ΠῚ, θ, 1. ϑ8εῖη ουνδηάίοι 
αηᾷ Υονπιπὰ Κυὶϊδ58. μδί(6 ἴῃ πὶ π8 6} 
ἄἀθγ δομίδοι! θεοὶ Ῥοιϊάδα (492 ν. 
ΟἸν.) ἄδπη ὅν. συροία γί, Ρ]αί. 
Ομᾶγ. Ρ. 1584. Εν (11 συρ]οῖο 
πὐΐΐ Καὶ εἰὰ5. ἴθ ἀθν δ δ ομ ἴπὶ Ροὶ- 
τᾷθυβ 408 ν, Οἰγ. Χϑη. δι ]θη. ἢ], 
Δ. 19... δυνατώτερον, πᾶπη], 
πράττειν τὰ πολιτιχά. ---προσ- 

ναι τῷ δήμῳ, νῖο παρελ- 
ϑεῖν εἰς τὸν δῆμον υπὰ ἀμιη! οι 
Δυβάτοκο, ἴῃ ἀεν οΙΚβϑνοτῖ- 

581} 1 ΠΡ (48 Βράποιη) δὰ Γ{τὸ - 
ἴ6 η- ΞΞ τοὺς στεφανίτας 
ἀγῶνας νιχᾶν. ὕβθεγ ἀδη Αοου8. 
8, Ζὰ 1,0, 206. ΕΒ ρὰ} τυ οἰϑι]οὶ 
ἀγῶνες, ϑεματιχοί υηἀ στεφανῖ- 
ται, ἴδ δγβίθγθη νναγάθη τἷΐ δἰηθαὶ 
δυβροβείζίθη Ῥγεῖβθ, ἀϊθ χυνοϊίθη 
τηϊΐί οἰπθη τγϑηζα οὶ ομηΐ; ἀϊδ 1θιΖ2- 
ἰοθὴ σαϊίθη [γ᾽ νν εἰϊ ΘΠ γΘΏΎΟΠ]6Γ 
415. ἀΐα δγβίθγθῃ. --- ποῖόν τινὰ 
5. Ζὰ τοιάδε τις], 1, 1. -- δῆλον » 
ὅτι νἱγὰ πιοὶβί Ν οἴη ΝΥ οτί δη- 
Βοβθθη, ἀάῃοῦ ἔφη πᾶ} ὅτε 56- 
β(ὁ} ὙἹΟ ΝΥ; 2, 14: Ὁ 29. Ὕμβρι. 
1, 39. 

). ἐπιμελ ὄμενος, ἀδάπτε!,, 
ἀαΓ8 δ᾽... --- ὀχνοίη δή, ΤῊ 
ΠΟῸΟΝ, ἀδπη ΘΡθη ζϑυάθγη νν οἰ [6 "ς 
ἄδπη δή Ὀοζοιοπποί οἴηθη Βα ΚΌΙΙοΙ 
δυΐ ἀΐϊοὸ Νιοτίε δυνατὸς ὧν .. τι- 
μᾶσϑαι, ἴον οἴπθη ἀδρβοηβαίζ ἰῃ- 
γοἸ ν᾽ εγθη, βοηϑί ρθουν ΠΠ]1οἢ εἶπο 
ἘοΙρογαηρ. -- χαὶ ταῦτα, υπὰ 
φυνἂτ (τούτων ἐπιμελεῖσϑαι). 

9. καταγιγνώσχεις, γρ!]. 
Ι, 8, 10. --- αἷς, ἃ. ἱ. ἐν αἷς, Κι, 
51, 11,1. 8. χὰ 11, 82. -- ἀνα: 

{0} 
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ι «“ Ε - : ἽΞ: - 
τουσι" χαὶ γὰρ οταν τι ἀναχοιγῶνταί σοι. ὁρῶ σὲ καλῶς 
συμβουλεύοντα. χαὶ ὅταν τι ἁμαρτάνωσιν, ὀρϑῶς ἐπιτι- 

μῶντα. Οὐ ταὐτόν ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἰδίᾳ τε δια- 
λέγεσϑαι χαὶ ἐν τῷ πλήϑει ἀγωνίζεσϑαι. Καὶ μήν. ἔφη, 
Ὁ 7ὲ ἀρειϑμεῖν δυνάμενος οὐδὲν ἧττον ἐν τῷ πλήϑει ἢ 
μόνος ἀριϑμεῖ, χαὶ οἱ χατὰ μόνας ἄριστα χιϑαρίζοντες 
οὗτοι χαὶ ἐν τῷ ΝΘ ΕΣ χρατιστεύουσιν. Αἰδῶ δὲ χαὶ 

φόβον, ἔφη, οὐχ δρᾷς ἔμφυτά τὲ ἀνθρώποις ὄντα χαὶ 
σπολλῷ μᾶλλον ἐν τοῖς ὄχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις 

σεαριστάμενα; Καὶ σέγε διδάξων, ἔφη, ὥρμημαι, ὅτι οὔτε 
τοὺς φρονιμωτάτους αἰδούμενος οὔτε τοὺς ἰσχυροτάτους 

φοβούμενος ἐν τοῖς ἀφρονεστάτοις τὲ χαὶ ἀσϑεγνεστάτοις 

αἰσχύνῃ λέγειν" χυότερον γὰρ τοὺς γναφεῖς αὐτῶν ἢ τοὺς 
σκυτεῖς ἢ τοὺς τέκτονας 1) τοὺς ς χαλκεῖς ἢ τοὺς γεωργοὺς 
ἢ τοὺς ἐμπόρους ἢ τοὺς ἐν τῇ ἀγορᾷ μεταβαλλομένους 
χαὶ φροντίζοντας, ὅ τι ἐλάττονος τιριάμενοι τελείονος ἀττο- 
δῶνται, αἰσχύνῃ; ἔχ γὰρ τούτων ἁπάντων ἡ ἐχχλησία συν- 

τί δὲ οἴει διαφέρειν ὃ σὺ ποιεῖς ἢ τῶν ἀσχη- 
τῶν ὄντα χρείττω τοὺς ἰδιώτας φοβεῖσθαι; σὺ γάρ. τοῖς 
ἰσταται. 

χοινῶνταί σοι, ἀτὰ πᾶ! πἰοθί ἰπ ἀΐοβοῦ ΑἸ] θὶ ἢ οἰς Πΐῃ, 
βοίποη βαΐί ζὰ πόγθη; ἀδ5 ᾿ϊθρί ἴπὶ 
Μράϊμηι. 
4.τε.. χαί, υἱὲ ΠΙ|, 4, ὃ. 

καὶ μήν: 5. χὰ 1, 4,12. -- χατὰ 
μ ό γᾶς, ΤΉΝ δὺ δι ξιείᾳ οὐδε 
μοίρας (ἅτ, 68, 25, 8), ἃ [ἅτ 
ΒΙ οἷ. -- ΠΟΣΌΝ 5, Ζὰ ΠΙ, Η 8. 

ὅ. ἐν τοῖς ὄχλοις, ἴῃ σοη- 
οἱοηνηις, γα]. ΡΙαι. αοτρ. Ῥ. 454 Ε: 
ἕν δικαστηρίοις τε καὶ ἄλλοις 
ὀχλοις. -- καὶ σέ γε διδάξων 
-ὥρμημαι. Ὀδανη  ἀ8᾽ νοῦμοῦ- 

δομοηάθ δοντίθ πᾶροὴ ἄθῃ δῖπηῃ: 
6 ηἢ Πηδ ἢ) 510} ΔΙΠρ πηοῖ ἢ νἷθὶ πη 6 ἢν 
ΒΟ οαΐ νον οἰηοῦ στοίβθη Νοηρο 15 
ἴῃ. ἸΠοἰποῦοπι Κυοῖβο σὰ τοάθῃ, 80 
ππ[5 ἀὰ5. ἀοο βοϊηθη. πδίν! 6 ἢ 
ἀπά ρσαΐίοθ ατὰπὰ παθθη. αν 
οὐ ον! ϑόκτ,: 410} ΥΥ}}} ἀϊν 50 - 
57 (χαὲ.. γε) Ζοίβϑη, ἀδίβ βογδΔ 
ἀα5 Οοβομιοῖ! βία {Πηάθη 5! ] ο". 
ΠΟΟΝ 506}}} Χϑη, ἀϊοβοῦ Οδάδηϊκοι 

βοπάρθτγῃ σἱθθί ἴῃ πὶ Ξοσ] δῖ οἷ ἀϊθ Ξρο- 
Ζῖ 6} 16 Αηννοπάθηρ δ ἄθῃ σου] ὶο- 
Βοπάθηῃ ἘδΔ|}: οἷοι ψν}}} ἀἰγ βορὰν Ζοὶ- 
θη, ἀαβ ἀυ, ἀδν ἀὰ ἀΐο ἢ ἀοοὶ πἰ δὶ 
ΥῸΓ ἄδθη Υνεγβίπαϊσβίθη. βομδαδβί, 
ἀϊοῖ νὸν ᾿θαΐθη χὰ γοάθη [ἀγοιιίθξι, 
ἀϊθ βᾺηΖ πηνογβίηαὶρ βίη". 
ΟΥ̓ μεταβαλλομέ- 

γνοὺς, πᾶμ! το τὰ ὠνια. 
1. διαφέρειν. Ἐδ [οἰ ἢ, νν οἱ! 

ἰὸν διαφέρει» ἀΐο Βεἀουϊαηρ ναι: 
»δἰννὰβ ἃηάδγοβ βοὶῃ ἰδ: ἄλλο τι 
εἶναι .. ἢ. 5.1Π,11.14. -- τῶν 
ἀσχητῶν τοὺς ἐδιώτας. 
6 !. Κυτορ. 1, ὃ. 11: ἀσκηταὶ ὃν- 
τες τῶν χαλῶν χαγαϑῶν ἔργων 
ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Ὰ 
ἰδιώτας ὄντας ὡς πρὸς ἡμᾶς 
ἀγωνίζεσϑαι. Ηϊρράγοιν Υ11, 18. 
Ὦθὰ Καιηρίοτη. τὸ ΟἸγ πη ρὶὰ εἰπὰ 
ἀϊς ἰδιῶται ον ΠΗ], 
12,1. τῶν ἀ. χρείττων ὧν «οἴποῦ, 
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σπιρωτεύουσιν ἐν τῇ τιόλει, ὧν ἔνιοι χαταφρονοῦσί σου, 
ῥᾳδίως διαλεγόμενος χαὶ τῶν ἐπιμελομένων τοῦ τῇ τιό- 
λει διαλέγεσϑαι τιολὺ περιών, ἕν τοῖς μηδὲ τιώτιίοτε φρον- 
τίσασι τιῶν στολιτιχῶν μηδὲ σοῦ καταπτεφρονηχόσιν ὀχνεῖς 
λέγειν, δεδιὼς μὴ καταγελασϑῇς. Τί δ᾽; ἔφη, οὐ δοκοῦσί 8 
σοι πολλάκις οἱ ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ τῶν ὀρϑῶς λεγόντων 

χαταγελᾶν; Καὶ γὰρ οἱ ἕτεροι, ἔφη" διὸ χαὶ ϑαυμάζω 
σου εἶ, ἐχείνους, ὅταν τοῦτο τιοιῶσι, ῥᾳδίως χειρούμενος, 

τούτοις. μηδένα τρότιον οἴει δυνήσεσθαι προσενεχϑῆναι. 
ὠγαϑέ, μὴ ἀγνόει σεαυτόν, μηδὲ ἁμάρτανε ἃ οἱ σιλεῖστοι 
ἁμαρτάνουσιν" οἱ γὰρ ττολλοὶ ὡρμηχότες ἐτὶ τὸ σχοττεῖν 
τὰ τῶν ἄλλων τιράγματα οὐ τρέπονται ἐπὶ τὸ ἑαυτοὺς 
ἐξετάζειν. μὴ οὖν ἀπορρᾳϑύμει τούτου, ἀλλὰ διατείνου 
μᾶλλον πρὸς τὸ σεαυτῷ τιροσέχειν" χαὶ μὴ ἀμέλει τῶν 
τῇς πόλεως, εἴ τι δυνατόν ἐστι διὰ σὲ βέλτιον ἔχειν" τού- 
των γὰρ καλῶς ἐχόντων οὐ μόνον οἱ ἄλλοι “τολῖται, ἀλλὰ 
χαὶ οἱ σοὶ φίλοι χαὶ αὐτὸς σὺ οὐχ ἐλάχιστα ὠφελήσῃ. 

᾿Αριστίτιπτου δ᾽ ἐπιχειροῦντος ἐλέγχειν τὸν Σωχρά- 
τὴν, ὥστιερ αὐτὸς ὑπο ἐχείνου τὸ τιρότερον ἠλέγχετο, βου- 
λόμενος τοὺς συνόντας ὠφελεῖν ὃ Σωχράτης ἀττεχρίνατο, 

οὐχ ὥσπερ οἱ φυλαττόμενοι, μή πῃ ὃ λόγος ἐπαλλαχϑῇ, 
ἀεν ἀΐο ἀοὔρίεη ἀρεγγαρί“, 500]. ἀθ8 
ΙηΠηϊἶν 68. --- τῇ πόλει, ἀ.]. τοῖς 
πολίταις, δίΓδη. 1. --- πολὺ 
περιών, νεῖ ὕρεγ] εβοη. -- 
τοῖς μηδεπώποτε .««φρον- 
τίσασι, εἰοης οὐδεπ., νν6 1} πιδη 
βᾶρί ὁ μὴ φροντίσας. Ὀϊδβ68 Ρᾶτγί. 
δου ϑιϊ ἰδὲ ἴῃ βοίηθπι [Γη θυ βοῃϊο α 
νη) [οἰσοπάθη ρᾶγί. ρογίθοι! Ζὰ 
ΡῬοδομίθῃ. 

8. γάρ. 5. 21, 4, 9. -- οἱ 
ἕτεροι, πϑη οι. ἴῃ Ρυϊναίρ656}}- 
ΒΟ μα θη, υνῖὸ 816 ὃ 8. ϑυννᾶπηϊ βἰπά. 
-- ϑαυμάζω σου εἰς Υρὶ. 1, 
1,12 τὰ αὐτῶν σχόπει πότερα. --- 
ἐχείνους ϑ6ὶ δυΐ ἀΐδ ζυϊοίπί οι- 
νυ ἃπηΐθη, ἄθ δῖπηθ 468 ϑργθοθθη- 
ἄδη ον Γογποιβίο θη άθη οἱ ἕτεροι. 

9. μὴ ἀγνόει σεαυτόν. γι. 
Αἷο. 6ερ. δὰ Θυϊηί. ΠΙ, θ: (ἰδ5ϑαΐξον' 
6556 ποἰὶ (μὴ ἀπορρᾳϑύμεν οὲ τ|- 

Χοποροι, ΜΘ ΟΓ ἢ θα. 0, ΑὉΠ]. 

ἱμὰ γνῶϑι σεαυτόν ποϊὶ μμξα)" 
αα α""»" 0" αγιξίαπιε τηϊγειεογιἰατη 50 ἰγεγ)ὲ 
6558 αἰἱούμεηι, Ὁ 67" 77 οἰΐαηι, πὲ δόγα 
γιοϑίγ'α ὉΠ, 8. ---- οὐχ ἐλάχι- 
στα. 8. τὰ οὐχ ἥκιστα 1, 3, 23. --- 
ὠφελήσῃ Ῥαϑβίνιβοι να Ϊ 0, 14. 

ὃ, Τα}: αὐ πὰ κε ρΙδὴς διὰ 
το αίϊνο ΒοβΙΠ. Πθά55 106. Καηη 
σαΐ αηὰ Θοῃ! Θολ, βομδη ὑπ ἢᾷ[5- 
᾿ο ἢ βίη, 16 πδομ άθπη 65 βοῖπον Β6- 
βαρ Θη βρυοῆ  οὐδν. ὨΪΟΝΙ, 
Αὐοἷν Ηᾶαβοῦ, Τοροὶ ἀπά ΑἸΠἂγὸ 
βἰηἀ ἀδῆῃ δ ᾿βοβ) δηβίθη, νυ θῇ βὶδ 
1 Ὀδβίθη ἄθπὶ ζννθοϊζο ἀΐϊδηθη, Ζὰ 
ἄἀθιη 86 ρεθαυΐ βἰηά. Υ6]). ἀΐδ 1], 
θ, : ΒορΘθθη6 Πεβοϊίοη νοῦ χαλόν. 

Ἀριστίππου. ὕθνον ἀΐοδδῃ 
8. ἀν ἢ 2. 00 υ. 1], 1, 1. ἢ 5 
Προ  . ἠλέγχετο θδυγεῖβι, ἀδίς 
Χοπορίιοθ. ἢϊεῦ Κείηθη οἰθζοίηθη 
ΕΔ}1 ἵπὶ υρε μαΐ. -- ἐπαλλα- 

12 
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ἀλλ᾽ ὡς ἂν σεεττεισμένοι μάλιστα πράττειν τὰ δέοντα. ὃ 
μὲν γὰρ αὐτὸν ἤρετο, εἴ τι εἰδείη ἀγαϑόν, Ἱ ἵνα, εἴ τι εἴς 
σοι τῶν τοιούτων, οἷον ἢ σιτίον ἢ ποτὸν ἢ χρήματα ἢ 
ὑγίειαν ἢ ῥώμην ἢ τόλμαν, δειχνύοι δὴ τοῦτο χαχὸν ἐνίοτε 

ς ν ΄ Ὁ’ 

ὃν" ὃ δὲ εἰδώς, τι. ἐάν τι ἐνοχλῦ ἡμᾶς, δεόμεϑα τοῦ 
παύσοντος; ἀτιεχρίνατο ἧτεερ χαὶ ποιεῖν χράτιστον. ᾿2ρά 

γε, ἔφη. 
ἘΔ ρΑ Ἐ ΟἾΔ 

ἐρωτᾷς με. εἴ τι οἶδα πυρετοῦ ἀγαϑόν; Οὐχ 
ἔφη. ᾿41λλ᾽ ὀφϑαλμίας; Οὐδὲ τοῦτο" ᾿Αλλὰ λιμοῦ; 

2 - 2 ᾽, , γ53 - , 3 

Οὐδὲ λιμοῦ. ““λλὰ μήν, ἔφη, εἴγ᾽ ἐρωτᾷς με, εἴ τι ἀγα- 
. ΓΥ « « ) ΄ 2 3.) Ἐ ᾽ν» ) 

ϑὸν οἶδα, ὃ μηδενὸς ἀγαϑόν ἔστιν, οὔτ᾽ οἶδα, ἔφη, οὔτε 

δέομαι. 

χϑῇ. ἅπάδτϑ ροάδυίεί ψν οτά θη 
ἴῃ ὃ ΟἹ} (6. Αγϑίοί. ΡΟ]. 1, 2, 11: 
αἴτιον δὲ ταύτης τῆς ᾿ἀμφισβητή- 
σεως καὶ ὃ ποιεῖ τοὺς λόγο υς 
ἐπαλλάττειν. --ὀ ὡς ἂν πε- 
πεισμένοι, υδῃ]. ἀποχρίναιντο. 
ΥΩ]. Ζ}}, 0, 88. ΑἸἰβο: ψῖς εἰν ἃ 
ΒΌΙΘΠΝΟ, ἀϊο ἀθογζουρί δἷπά 
οὐδε βίο θα αΓ8{ 8154, σοτδάε 
ἀδ9 Νίϊρε οὐον ἀδ5 Ζ δ πηθὴ ἀδ 
δὰ {ππ; ἀΑΠ6Γ ἰδ 00} ἃη ἀ6Γ 
ννϑηΐρ μοι μοι ΟΠ] βδηίννουί ἀ68 
501, Κοῖῃ Απϑίοίβ Ζὰ πϑἢπιθη: οὔτ΄ 
οἶδα, οὐ τε δέομαι. Υα!. ΠῚ, 9,4: 
ἃ δεῖ πράττειν. ΡΙαί. ΟΠδΡη), Ρ. 
1604, ὃ 25: ὃ τὰ δέοντα πράττων 
οὐ σωφρονεῖ; Πῖοτ ἰδ ἀγδν παπιθηΐ- 
Π6 ἢ σοπιοὶηϊ : πἰοἢ 5. ννθῖ (ον 415. ἀϊδ 
ΕὐΓουβοθυηρ ἄορ ΝΥ ΔΕ ἢ εἰ { ἴπὴ 
Αὐρ Ζὰ μάθοι. ῬΑγϑαΓ ΔἸ οίη Κϑιῃ 
65. ἀδοπὶ ϑοκτιαίθβ 8ἃῃ, ννϑβνιθηά ἀΐὸ 
ΟΡ δίθη 8}165 ἀδγδα  ὈογΘο ἢ ηδίθῃ, 
ννὶο δἷθ. ἄθη οἰπιηδὶ δυΐροβίθ! 6 ἢ 
δαί ἀυτο  πγοη. ἀπὰ Ὀομδυρίθη 
ὔηηίθη, ὙΘμ} δἷο. ἴῃτο Δ οτίο 
τὴν ρτοίβον. δ ουβίο νυ] θη πηὰ 
ϑοίχζίοη, ἀδιηῖ! 5᾽6 ἢἰοι ἴπὶ Υ δυϊδυῖ 
ἀθ5. (ἀδβρυᾷοιβ οἰννβ. βαρίθη, ν᾽ 88 
Βόρθῃ 86. σοννοπάοι ψνογάθη υπὰ 
ΠΣ δῖος δυο γοὶ βοὴ δπηίο, 
απ ἀποϑα! οἷν ἀδιδυ δ άδο!νί ἡνᾶγοῃ, 
ἀν ἀὰ8. ἀοδρυᾶοι. ἀθὴ ἰΐπὶ γνοῖ- 
Βοχοιομηθίοη ἀδηρ οἰ οι, νν οἱ! 
65. Βοηδί ηἰοθί χὰ ἀδιη νουϑ 5 )6- 
Βιιπηΐοη Δϊο! α [ἀν ίο, 

Σ ἀειαρ οι δή. ὕρεν δὴ 5. 
χὰ Π]|, 1, 2. -- ἐὰν τι ἐνοχλῇ 
ἡμᾶς. ΩΣ δίηη ἰβί: Βόκτ,, ἀδγ 
ψ ΟΝ] ννυδίθ, ἀδίβ Ὑἱγ. ΘΠ ἨΠ5 
οἴννδβ8 Ἰβϑισ᾽ ἰξί, ΠΒΟΝ ἄδπι γοῖ- 
Ἰδῆσθη, νγ85 ἘΠ5 γ0 δ ηθπ Ὀοίγοϊ(, 
2. Β. Ρεὶπη ΕἸΘΡΘΓ ἢ ἃ οἷν οἰπθηὶ ΝΠ - 
(6] σερδθπ ἄδββειθε (τὸ παῦσον), 
πιοίπίθ, ἀδ[β. ἀσγοῖ ΞΟ] ομο Βεϊβρίθ! ὲ 
ἀδγ τοὶ ίϊνε Βερυ ἀο5 ἀγαϑόν ἅπὶ 
οἰ δοβίθη ἰδ σὰ τηϑοῆθῃ κοὶ, Ετ 
[ἅν ἀθηισθηβ ἀΐοὸ Ετᾶσο 50- 
Θ᾽ οοῆ. δυϊ βρϑζίθ}]ὸ ΕΆΠ16 ζαγῦοκ 
ὑπἀ σὰ 50 οἷπθ Αῃίνοτγί, ἀϊθ ἄθῃ 
οἰτθὴ Εγαροῦ ΖΓ ἤσῃ δ Ὀγδοῃίθ πὰ 
φυρτοϊοιι 8 δῖοι ἀΐθ θεβίθ Ψψγ8υ, 
ν δὶ} οἷο ἀθγ Δηβίομί ΘΠΙΒΡΓΔ ΟΝ, ἀϊὲ 
ΔῈ 0} Βοηβί Βοκγαίθβ νοι ἀδῃ ἐγαϑόν 
᾿ιδιίθ. 8. ἀ. Εἰη]εῖί. ἃ 14, --- τοῦ 
Ἀαμομνε σαι δἴννδ5, ἀ. 1. εἴη 
Μίιι6], ἀἃ 5. 65 (τὸ ἐνοχλοῦν») ὃ ὁ - 
Βεῖἶρ 1. ὕδοι ἄδθῃ ΑΥΚΕῚ «δὰ ΠῚ, 
4,4: τοὺς... μαχομένους. --- ποι- 
εὖν ψϑγιΓῖ τ ἀϊδ δι 116 νοὴ ἀποχρί- 
γεσϑαι, χὰ χράτιστον οτβᾶηζο ἢ». 

ὃ. ἀρά γε «Βεν [8 ἡ τ ἀὰ 
πὐΐοῖ, τ ἢγ ὁ [οτὶ, οὉ... 2" γεὶ. 
ἢ 8. ---πσπι ρετοῦ, ΒΡῸ ̓οὐ]εεῖ.: 
βεβδη ἄξεις νἷὸ ὃ 1. 8ὸ. ϑβδρὶ 
ἴδῃ, νόσου, λεκοῦ φάρμακον, γειῖ. 
".,.18,. ἃ τού τοῦ (Ὀϑτη!, τοῦ ἀηδῶς 
ἐσϑίέειν) φάρμαχον ἀγαϑόν. --- 
ἀλλὰ μην, αἱ πόρος [Ἂἅμπτι ἄδη 
βιἀγκβίθα ἀταμὰ οἷη. -- δέομαι, 
πδτη οἱ εὐδέν αι. 
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Πάλιν δὲ τοῦ ᾿““ριστίππιου ἐρωτῶντος αὐτόν, εἴ τι 
εἰδείη καλόν, Καὶ πολλά, “ἔφη. “1ρ᾽ ον, ἔφη, χιάντα 
ὅμοια ἀλλήλοις; Ὥς οἷόν τε μὲν οὖν, ἔφη, ἀνομοιότατα 

ἔνια. Πῶς οὗν, ἔφη, τὸ τῷ χαλῷ ἀνόμοιον χαλὸν ἂν 
εἴη; Ὅτι νὴ “Ι΄ , ἔφη, ἔστι μὲν τῷ χαλῷ πρὸς δρόμον 
ἀνθρώπῳ ἄλλος ἀνόμοιος καλὸς πρὸς πάλην, ἔστι δὲ 
ἀσπὶς καλὴ τιρὸς τὸ προβάλλεσϑαι ὡς ἔνι ἀνομοιοτάτη 
τῷ ἀχοντίῳ, χαλῷ πρὸς τὸ σφόδρα τὲ καὶ ταχὺ φέρεσϑαι. 
Οὐδὲν διαφερόντως, ἔφη, ἀποκρίνῃ μοι ἢ ὅτε σε ἠρώτησα, 
εἴ τι ἀγαϑὸν εἰδείης. Σύ δ᾽ οἴει, ἔφη, ἄλλο μὲν ἀγα- 
ϑόν, ἄλλο δὲ καλὸν εἶναι; οὐχ οἶσϑ', ὅτι 
γχάντα χαλά τὲ χἀγαϑά ἔστι; τιρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἀρετὴ 
οὐ πρὸς ἄλλα μὲν ἀγαϑόν, πρὸς ἄλλα δὲ χαλόν ἐστιν, 
ἔπειτα οἱ ἄνϑρωποι τὸ αὐτό τε χαὶ τιρὸς τὰ αὐτὰ χαλοί 
τε, κἀγαϑοὶ λέγονται, πρὸς τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ τὰ σώματα 
τῶν ἀνϑρώπων χαλά τε χἀγαϑὰ φαίνεται, χιρὸς ταὐτὰ δὲ 
χαὶ τάλλα πάντα, οἷς ἄνϑρωποι χρῶνται, χαλά τε χἀαγαϑὰ 
γομίξεται, σιρὸς ἅπτερ ἂν εὔχρηστα ἢ. .4ρ᾽ οὖν, ἔφη, 
χόφινος χοτιροφόρος χαλόν ἐστιν; Νὴ 4 ΄, ἔφη, καὶ 

χρυσῆ γε ἀσπὶς αἰσχρόν, ἐὰν πτρὸς τὰ ἑαυτῶν ἔργα ὃ μὲν 
χαλῶς πεποιημένος ἢ, ἢ δὲ χαχῶς. “2έγεις σύ, ἔφη, χαλά 
τὲ χαὶ αἰσχρὰ τὰ αὐτὰ εἶναι; Καὶ νὴ 4 ἔγωγ᾽, ἔφη, 
ἀγαϑά τε καὶ χακά᾽ πολλάχις γὰρ τό τὲ λιμοῦ ἀγαϑὸν 
πυρετοῦ χαχέών ἐστι, χαὶ τὸ πυρετοῦ ἀγαϑὸν λιμοῦ χαχόν 
ἐστι πολλάκις δὲ τὸ μὲν πιρὸς δρόμον χαλὸν πρὸς τπτάλην 

᾿ 3 

χερὸς ταὐτὰ 

χαὶ 

-ι 

4. χαὶ πολλά, ξᾶτ νὶ ε] ε8, 
-- μὲν οὖν, ἵπίπιο, νἱ 61 τὴ 6 ΠΤ. 
5. σὰ ΤΠ, πε Ὁ: βὰ δ φοδνι" ν]6 
γΟΥΒΟΡ ὡς ἔνι ἥδιστα. 

ὃ. ἢ ὅτε, 8 15 (νουῃου), ἀ4 6... 
-φβα, 9: εβεη δέν 8. Ζα ἴ, 3; 13. 
-- ἀρετὴ. .ἀγαϑόν. 5. Ζὰ χρη- 
σιμώτερον 1, 3,1. -- πρὸς ἄλλα 
μέν ο᾽[η. ἀδγ εἴπθη Βοζιθιαηρ“. 
ἔπειτα. 5. ζὰ 1, 4, 11. -- τὸ 
αὐτό, ἴῃ ἀετβεϊ θη Μ εἴ86, 
ἄμ ΠΟ}. ΠῸΓ Ῥοζίμαηρϑν εἶβο, ἯπΝ 
πρὸς ἅπερ ἄν. . ἰδ Ἐρεχερβθβε 
ζὰ πρὸς ταὐτά τ πδιη οὶ ἴῃ Βε- 

ΖΘ αηρ Δ ἰἢΓΟ ΒιδυΟΝ θαυ κοί“. 
θ. καὶ. . γε, ΒορΆΓ, -- πρὸς 

τὰ ἕ. ἢ ἔργα αὐ πδιιδ 5405 (5.). 
λέγεις σύ, δη βο !οάθηθ 

οι ογαμρ, οἢπθ οὖν, 5. Ζὰ ΠῚ, 4, 
12. --- τὰ αὐτά, ἀϊεβεῖθ θη 
Βῖπ66, ΒΒ) κί, νγΌΖιι ἔν 6 ν χαλὰ 
Φ: αἰσχρά ΥγἱῈ ΠΔΟΠΟΙ. ἀγαϑὰ τξ 
χαχά Ῥιδαϊκαίε βίη. εἰναι ἰβί 80: 
το Ν 86 πδοὶ βίη ἃ, ἀ, ἢ, 
ΘΡθηβο φαΐ βοῦη 415. πᾶ 5] 10}. δοίη 
Κόπηρη. -- λιμοῦ. .πυρετοῦ, 
ψῖο ἃ ὃ: δρεῖβε ἰδὶ μαΐ Τὰν. ἄδῃ 
ΗσηροΙ, Δ Ρ 6. ΒΟ ΠῚ ΠΏ [ἣν ἀα8 ΕἸΘΡΟΓ, 

1ΔῈ 
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αἰσχρόν, τὸ δὲ πιρὸς πάλην καλὸν πτιρὸς δρόμον αἰσχρόν" 
πάντα γὰρ ἀγαϑὰ μὲν χαὶ χαλά ἐστι πρὸς ἃ ἂν εὖ ἔχῃ, 
χαχὰ δὲ χαὶ αἰσχρὰ τιρὸς ἃ ἂν χαχῶς. 

Καὶ οἰχίας δὲ λέγων τὰς αὐτὰς χαλάς τε εἶναι καὶ 

χρησίμους παιδεύειν ἔμοιγ᾽ ἐδόχει, οἵας χρή, οἰχοδομεῖ- 

σϑαι. ἐττεσχόττει δὲ ὧδε ᾿4ρά γε τὸν μέλλοντα οἰχίαν. 
οἵαν χρή, ἔχειν τοῦτο δεῖ μηχανᾶσϑαι. ὅπως ἡδίστη τὲ 
ἐνγδιαιτᾶσϑαι χαὶ χρησιμωτάτη ἔσται; τούτου δὲ ὅμολο- 
γουμένου" Οὐχοῦν ἡδὺ μὲν ϑέρους ψυχεινὴν ἔχειν, ἡδὺ δὲ 

χειμῶνος ἀλεεινήν; ἐπειδὴ δὲ χαὶ τοῦτο συμφαῖεν. Οὐχ- 
οὖν ἐν ταῖς σπερὸς μεσημβρίαν βλεπούσαις οἰχίαις τοῦ μὲν 
χειμῶνος ὃ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας ὑπολάμιτεει, τοῦ δὲ 

ϑέρους ὑττὲρ ἡμῶν αὐτῶν χαὶ τῶν στεγῶν πορευόμενος 
σχιὰν παρέχει; Οὔχουν, εἴ γε χαλῶς ἔχει ταῦτα οὕτω 
γίγνεσθαι, οἰχοδομεῖν δεῖ ὑψηλότερα μὲν τὰ πρὸς μεσημ- 
βρίαν, ἵνα ὃ χειμερινὸς ἥλιος μὴ ἀττοχλείηται, χϑαμαλώ- 

τέρα δὲ τὰ πρὸς ἄρχτον, ἵνα οἱ ψυχροὶ μὴ ἐμτείπττωσιν 
ἄνεμοι; ὡς δὲ συνελόντι εἰτιεῖν, ὅττοι πάσας ὥρας αὐτός 
τε ἂν ἥδιστα χαταφεύγοι χαὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τί- 

Βιι  νὺ ον δ. 5.1, 1.9... Ξ ΔΩ πούσαις δυβαοάγθοκί ἰδί. Πὰ5 Ηδυβ 
στη... ἐνδιαιτᾶσϑαι. δαϊ. ἀδ. τπὰΐβ σόβθὴ ϑύάθη ἰοὺ υηὰ δε- 
νϑοῖ. ΠῚ, 1: ἐμπορεύεσϑαι ἀρίῶι Οἴμοι βοίη, ἀδπῆΐ ἀϊὸ ϑόπηθ ἴπὴ 
τ ἢ πολέ. ΔΊηογ, ννθῆῃ βἷθ πἰθάγιρον βίοι, 

9, ἐπειδὴ. συμ μφαῖεν (ορί. ἰἴδτα βοιγᾶσθη ϑίγ! θη ἴῃ ἀϊδ γον. 
ἰι6γ8..). 85.1.2, ὃ1 ζὰ ἐπεὶ διομο- Ὰ}16 (παστάς. παραστάς, προ- 
λογήσαιτο. Βα Κι βἰηπά ἀϊὸ Ἰοάε8- 
πιὰ] 50} πλϊζ ϑοκν, πιογγοά πάθῃ, 
θΊο ΒΟΥ δαίζ ποῖϊρί ἀρηβθηβ, ἀδ 
τούτου ὁμολ ογουμένου ἁυϊξυϊὄξοη 
ἰδὲ ἴῃ ὁπότε ὁμολογοῖεν 856. οἱ 
παρόντες. --- βλεπούσαις. γε]. 
Οοκου. ΙΧ, 4: χαὲ διαιτητήρια δὲ 
τοῖς ἀνθρώποις ἐπεδείχνυον αὐ- 
τῇ κεκαλλωπισμέναᾳ τοῦ μὲν ϑέ- 
ρους ἔχειν ψυχεινά, τοῦ δὲ χει- 
μῶνος. ἀλεεινά᾽ χαὶ σύμπασαν δὲ 
τὴν οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῇ, ὅτι 
πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται, 
ὥστε εὔδηλον εἶναι, ὅτι χειμῶνος 
μὲν εὐήλιός ἐστι, τοῦ δὲ ϑέ θοὺς 
εὔσχιος. οι δαίβρεϊοι! ἀναπέ- 
πταται ἄδιῃ, νγᾶ8 δον ἀυτγοῖν 9 λὲ- 

στάς, ἄδν δῃ ἄδη ΗοΓ 5ἴοι ἃῃ- 
βοιηϊοίβοηάο ὑπ ἠδεῖ ἀθιβοὶ δὴ 
τὰ οἴ 888]. να]. Οα}} αι. ΚοθοΓ 
[5.1 Ρ- 102) βεμάδῃ Κη; πϑοῖϊ Νου- 
ἄδθῃ πλὰβ 65. πἰθάτγι βοῖη μὰ σ- 
βομᾶϊχι σόσθὴ ἀϊε διᾶγηγο. θἃ5 50 
Βοραῦίο ἤδυβ δὶ ἃθὸγ δὺο [ὔγ 
ἄδη δοιημιθῦ Κοῖηο Νδοδίοῖ!ο, ννοὶϊ 
ἀὰ ἀϊο μηδ ὴγ βοκυδορ θη ιν δα 
ἀδν ϑόοῦμο ἀστοῖ ἀδπ δῖ ἃῦπὸ- 
μια δ νι ϑγάθη. --- οὔχουν, ἃὈ- 
ΒΟ} Ἰοἰκοηά. 8. σὰ 1]. 1, 2. 

10. ὡς... συνελόντι εἰπεῖν, 
ὉΠ 65... καὶ σὰ Β8 5 6. -- αὺ- 
τὸς, ἀὸτ ἤδττι πὶ (ἰοβϑηδϑία 
Ζ0Π} γαρυνοι (τὰ ὄντα). Θεοῦ. 
ἹΙΠΙ, ὃ: αὐτῷ χαὶ τῷ οἴχῳ. -- 
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ϑοιτο, αὕτη ἂν εἰχότως ἡδίστη τε καὶ καλλίστη οἴχησις 

εἴη. γραφαὶ δὲ χαὶ ποιχιλίαι πλείονας εὐφροσύνας ἀπίο- 
στεροῦσιν ἢ τεαρέχουσι. --- ναοῖς γε μὴν καὶ βωμοῖς χώραν 
ἔφη εἶναι τιρεπωδεστάτην, ἥτις ἐμφανεστάτη οὖσα ἀστι- 
βεστάτη εἴη" ἡδὺ μὲν γὰρ ἰδόντας στροσεύξασϑαι, ἡδὺ δὲ 
ἁγνῶς ἔχοντας πιροσιέναι. 

Πάλιν δὲ ἐρωτώμενος, ἡ ἀνδρεία πότερον εἴη διδα- ϑ 
χεὸν ἢ φυσιχόν, Οἶμαι μέν, ἔφη, ὥστιερ σῶμα σώματος 
ἰσχυρότερον τιρὸς τοὺς πόνους φύεται, οὕτω χαὶ ψυχὴν 
᾿νυχῆς ἐρρωμενεστέραν σπιρὸς τὰ δεινὰ φύσει γίγνεσθαι" 
ὁρῶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς νόμοις τὸ χαὶ ἔϑεσι τρεφομένους 
πολὺ διαφέροντας ἀλλήλων τόλμῃ. νομίζω μέντοι “τᾶσαν : 

φύσιν μαϑήσει χαὶ μελέτῃ τιρὸς ἀνδρείαν αὔξεσϑαι" δῆλον 
μὲν γάρ, ὅτι Σχύϑαι καὶ Θρᾷχες οὐχ ἂν τολμήσειαν ἀσστί- 
δὰς χαὶ δόρατα λαβόντες “1αχεδαιμονίοις διαμάχεσϑαι, 
φανερὸν δέ, ὅτι καὶ “1αχεδαιμόνιοι οὔτ᾽ ἂν Θρᾳξὶ “τέλ- 
ταις χαὶ ἀχοντίοις οὔτε Σχύϑαις τόξοις ἐθέλοιεν ἂν δια- 

ποικιλίαι, νοίαν. Θεκοη. ΙΧ, 2: 
ποικίλματα, ἃ. 5. Α δ᾽ δ΄ ΘΓ ἢ Β΄ 6 ἢ. 
516 γάγθη [αὐ θὶρ οὐθὺ νυ] ησ 6 8118 
ἀπάογοη αγηάθη, δθθηβο ψἱθ ἀϊα 
(δπᾷ! 46, Ζ᾽πηπηθι, ἀΐθ ἄθη ϑοηπθη- 
Βίγ ἢ! 6 η. ἀηζυρηρ] ἢ) ἀπ ἀ65Π4}} 
πη πίον ἀν ΟΠ Ὠ]10]ὶ ὙΆΓΘΗ: ἀα- 
Ποῖ πλείονας .. ἢ παρέχουσι. --- 
ναοῖς, αἴδ αἰιἰβοῆθη [μΒ ἢ γ [6 ἢ 
ννοἴβθη οἰϑί βοὶ( 2710 ἀΐοβθ ἔΟΓπὶ 
αι, ας ἀον Κοῖπο ἀηροιῦνί. δ οΪ8- 
(ογθαμ8 Ρ. ὅ8. -- γε μήν. 8. τὺ 
Τ' ἍΤ ἢ; -- ἐμφανεστάτη, ἀ. ἢ. 
αἰομὶ ἄσγοι οἷπο απο ππὰ ἀππ6, 
υἷα ἀδ8. οὶ 'δπιροη ρον ὃ] 10} 
νὰν, ἀἄθη ἈΠΟ] οἰς οηίζοσθη, οὐδν 
Δπ0}}: ΒοΟΠροΙορσοη, ΥοΙρῚ. Ὑτίγαν. 
ΙΝ, ὅ: πὲ ψφματη ρμἱμνίπια μα} 
πιοοηΐμηι 6 ἐθηηρἠ ἐς εἰδογέπι Οο7ι- 
ϑρίοί αἴ" ---τ δὐηυί 67", δὲ Οἱ)" ΟἸΔ7) 
υἱας με σας γέ αοαίβοῖα ἀθο- 
γι, 114 οοπϑέϊἐιεαγεἔ)", εεξὶ ργ"αὁ- 
ἐογ"»ονγιΐος ροϑδίπξ γοδρίοθ)0 οἵ ἵγι 
οοπδρ ΘΟ βαἰμίαίοπος [αοο»"ο. --- 
ἀστιβεστάτη εἴη. Ὥρη Οτυπὰ 
ἀαίῦν ρίορθι ἡδὺ δὲ ἁγνῶς ἔχον- 

τας προσιέναι: Μὸ νίδθ!α. βϑῆβῃ, 
ἀὰ υυἱνὰ τηδη ἰδ οἰ γϑραηγοιηἶσί πὰ 
ἴῃ 86 ῖΠ6Ὶ Το σ᾽ ὕβθη ΘΕἰπηπιθῃνς 56- 
ϑίοτι. --- δόντας, ϑ0ῃοη 805 ἀ6Γ 
ἀον Εδγηθ. 

9. ἴπΠ8}0: Εβ ψογάθη ἀϊς Βοστ 
ἀνδρεία, σοφία, φϑόνος, σχολή, 
βασιλεύς υπὰ ἄρχων, εὐπραξία τπὰ 
εὐτυχία πδπον θΘϑιϊμημι!. 5. 4, ΕἸ]. 
δ 19, Δηιη. Ἔ. 

1. ἡ ΕΣ ρεία πότερον, 
δι6! ]}αηρσ νυ ἰδ ἯΣ 1,8. ὕρεν ἀνδρεία 
8. Ζ1 Ι ΜΠ ΟΣΞΞ διδαχτὸν.. 
φυ σικόν. 5. ", ὃ, 1. ζὶ χρησι- 
μώτερον. -- οἶμαι μέν Κοιῖτε- 
ΒρΡΟΠπαϊοτί ἱΐ νομίζω μέντοι, ναὶ. 
1, 1, 12 ἃ. ΑΔ}. 11, 1, 18 υ. 19. -- 
φύσει, ἰαίο!σο ἴπγον παι] οἤ θη 
Δηΐϊδρο. 

2, μαϑήσει καὶ με λ ἐτη. 
ΥΩ]. σὰ 11,6, 89. -- Σχύϑαι 
χαὶ Θρᾷκες, αἴδ ἀοεῖι βοπϑί 80 
Κυϊορ ον βοῖι βίη, 56 ννασοη μἱο , 
νγὰ5. 56. ἴοι σοοτηΐ Ἠᾶθθη. --- 
οὔτ᾽ ἂν . ἐν διαγ. Εἴη ἴῃ Αἢ- 
ἴδηρ; ἀθ8 ϑαίζοβ θοὶ οἴπθμι Τοηνγοῦὶ 
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γωνίζεσϑαι. ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πάντων 
ὁμοίως χαὶ φύσει διαφέροντας ἀλλήλων τοὺς ἀνθρώπους 
χαὶ ἐπιμελείᾳ στολὺ ἐπιδιδόντας. ἐχ δὲ τούτων δῆλέν 
ἐστιν, ὅτι πάντας χρὴ χαὶ τοὺς εὐφυεστέρους χαὶ τοὺς 

ἀμβλυτέρους τὴν φύσιν, ἐν οἷς ἂν ἀξιόλογοι βούλωνται 
γενέσϑαι, ταῦτα χαὶ μανϑάνειν χαὶ μελετᾶν. 

Σοφίαν δὲ χαὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν, ἀλλὰ τῷ 
τὰ μὲν χαλά τε καὶ ἀγαϑὰ γιγνώσχοντα χρῆσϑαι αὐτοῖς 
χαὶ τῷ τὰ αἰσχρὰ εἰδότα εὐλαβεῖσϑαι σοφόν τε χαὶ σώ- 
φρονα ἔἕχρινεν. ττροσερωτώμενος δέ, εἰ τοὺς ἐπισταμέ- 
γους μὲν ἃ δεῖ πράττειν, ποιοῦντας δὲ τἀναντία σοφούς 

τὲ χαὶ ἀχρατεῖς εἶναι νομίζοι, Οὐδέν γε μᾶλλον, ἔφη, 
ἢ ἀσόφους τε χαὶ ἀχρατεῖς" ππάντας γὰρ οἶμαι προαιρου- 
μένους ἐχ τῶν ἐνδεχομένων, ἃ οἴονται συμφορώτατα αὐ- 
τοῖς εἶναι, ταῦτα πράττειν. νομίζω οὖν τοὺς μὴ ὀρϑῶς 
πράττοντας οὔτε σοφοὺς οὔτε σώφρονας εἶναι. ἔφη δὲ 

χαὶ τὴν διχαιοσύνην χαὶ τὴν ἄλλην “τἄσαν ἀρετὴν σοφίαν 
εἶναι" τά τὲ γὰρ δίχαια χαὶ πάντα. 

Ὗ - ᾿ 

ὅσα ἀρετῇ πράττε- 
΄ ᾿ 3 " 5 

ται, χαλὰ τὲ χαὶ ἀγαϑὰ εἰναι" 
ν ϑ. 2 ἡ . - 

χαι οὐτ αν τοὺς ταῦτα 

βίο!οπάθβ ἀν νἱγὰ Βοῖῃι γορθαπι αὐτοὶ ἐβουλεύοντο. Θεκοη. ΥΙΣ 
οἵ νυ] οάονμο!. ΟΘοίκζοη. 11,18: ἔσως 
ἂν κχαταλυμηναίμην ἂν σοῦ τὸν 
οἶχον. Κυτορ. Ϊ δινῶι 

9. Ἐπὶ τῶν ἄλλων σ. φϑθοι ἢ ἴῃ 
8||6ὴ ἀπάγῃ δι οἸκθη“. --- ὁμοίως 
βομον, σὰ πάντων. ---ἐπιδιδὸν- 
τας (ἰπΐν. --ς Ῥ»ΟβΟΘ)»). πϑ τ ἰ οἷὶ 
πρὸς ταῦτα, ἐφ᾽ ὧν διαφέρου- 
σιν, Νὶο ὃ 2: πρὸς ἀνδρείαν αὖ- 
ξεσϑαι. 

4, σοφίαν δὲ χαὶ 
σύνην. 8. ἀ. Εἰη]οῖς. 8 12 Δι. 
ὑπ δ 19. 6. --Οὶτ ᾧ ἐς χε 5 

. ἔκρινε. Ῥϊοβοΐθο Κοιϑίν. (ἄάδι. 
ἰπδίναμν.) ΠΙΕΝ 1. 11: τούτῳ κρί- 
γουσιν. ΙΥ, 8: οὐ γὰρ τῷ 
ἀριϑμῷ οὔτε τὰ πολλὰ χρίνεται 
ουτὲ τὰ ἱκανά. Ὀδῖδ χαὶ τῷ τὰ 
αἰσχρά 5ιαιὶ τὰ δὲ αἰσχρά ὅἴεϊι, 
ῬΟΛαΝΕ δὰ οἶποῦ Ἰοἰονιομ. Απακος 
Ἰυμΐο. γε]. Ἀπ}. 1. 10, 16. 11: 

χαὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον .. χαὶ 

συ θαν 

8: πολλὰ ὑπισχνουμένη μὲν. τὸ 
καὶ εὔδηλος ἣν. -α γέ τε καὶ 
Βοὶ ἔχρινεν 5. ζὰ ΠῚ, 1,9. -- 
δεῖ πράττειν. Ὑπνς τὰ 1. 8, τ 
σοφούς τε χαὶ ἀχρατεῖς, δτδίογοβ 
ἴῃ ΒεΣι εμ πη δα ἰὴ ΔΝ Ίββθη, [οἰΖ- 
ἴδ. ἴῃ Βοχιθυης δαΐ ἰῃγ ΤΠηΐοτ- 
Ἰαββθῆ; ἀδγ Ἐτγασθηὰθ νὴ} ΘΌΚτ, 
γεγβροίίθη. - τῶν ἐνδεχομέ- 
νὼ ν. 8.1.2, 28. -- νομίζω οὖν. 
Ὠίοβο Βοϊσογυὴςσ γϑγμ {6} 1 ἴοι πὶὶ 
ἄδι Υ οὐπογα μάθη ἀστοὶ ἀδὴ ἃ5- 
ΒοΙαββθηθη Οδάδηκθϑη: νγδῆῃ βὶδ αἰδὼ 
ἀὰ5 εἰσι! {ὰ, νυν ὰ5 ἰδ ἀὰδ Ζυ- 
ἰγὰρ! οἰβέθ ἰδ, ἀλη Κοηπδῃ βἰδ δ8 
ἴῃ ἀν ΤΙ δὲ δον πἴολι (οὐχ ἐπί- 
στανται ἃ δεῖ πράττειν) πὰ ννἷβ- 
βδῃ βἴοἷν αἰοις σὰ δ οι μδγγβ δα: [οἱ α- 
Ἰΐοῖν βἰπὰ βἷὸ ὑοῦ σοφοί ΠΟ 
σώφρονες. γα]. ΙΥ̓́, 6, 0. --- τοὺς 
μὴ ορϑῶς πράττοντας. ΝΥ ἃ- 
Γαπὶ μὴ ὃ 
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εἰδότας ἄλλο ἀντὶ τούτων οὐδὲν τιροελέσϑαι, οὔτε τοὺς 
μὴ ἐχεισταμένους δύνασθαι πράττειν, ἀλλὰ χαὶ ἐὰν ἐγ- 
χειρῶσιν, ἁμαρτάνειν. οὕτω [χαὶ] τὰ χαλά τε χαὶ ἀγαϑὰ 
τοὺς μὲν σοφοὺς πράττειν, τοὺς δὲ μὴ σοφοὺς οὐ δύνα- 
σϑαι, ἀλλὰ χαὶ ἐὰν ἐγχειρῶσιν, ἁμαρτάνειν" ἐττεὶ οὖν τά 
τὲ δίχαια χαὶ τὰ ἄλλα χαλά τε χαὶ ἀγαϑὰ πιάντα ἵ ᾿ ἀρετῇ 
πράττεται, δῆλον εἶναι, ὅτι χαὶ διχαιοσύνη χαὶ ἡ ἄλλη 
πᾶσα ἀρετὴ σοφία ἐστί. μανίαν γὲ μὴν ἐναντίον μὲν 
ἔφη εἶναι σοφίᾳ, οὐ μέντοι γε τὴν ἀνεπιστημοσύνην μα- 
γίαν ἐνόμιζε. τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτὸν χαί, ἃ μὴ οἷδε, δοξά- 
ζειν τὲ χαὶ οἴεσϑαι γιγνώσχειν ἐγγυτάτω μανίας ἐλογί- 
ζετο εἶναι. τοὺς μέντοι πιολλοὺς ἕφη, ἃ μὲν οἱ τιλεῖστοι 
ἀγνοοῦσι, τοὺς διημαρτηχότας τούτων οὐ φάσχειν μαίνε- 
σϑαι, τοὺς δὲ διημαρτηχότας ὧν οἱ :τολλοὶ γιγνώσχουσι 
μαινομένους χαλεῖν᾽ ἐάν τὲ γάρ τις μέγας οὕτως οἴηται 

εἶναι, ὥστε χύπτειν τὰς πύλας τοῦ τείχους διεξιών, ἐάν 

τε οὕτως ἰσχυρός, ὥστ᾽ ἐπιχειρεῖν οἰχίας αἴρεσϑαι ἢ 

ἄλλῳ τῳ ἐπιϑέσϑαι τῶν :τᾶσι δήλων ὅτι ἀδύνατά ἐστι. 
τοῦτον μαίνεσϑαι φάσχειν, τοὺς δὲ μιχρὸν διαμαρτάνον- 
τας οὐ δοκεῖν τοῖς τιολλοῖς μαίνεσθαι, ἀλλ᾽, ὥσπερ τὴν 
ἰσχυρὰν ἐπειϑυμίαν ἔρωτα χαλοῦσιν, οὕτω χαὶ τὴν μεγά- 
λὴν τταράνοιαν μανίαν αὐτοὺς χαλεῖν. 

Φϑόνον δὲ σχοτιῶν, ὃ τι εἴη, λύπην μέν τινα ἐξεύ- 

ὅ. ἐπεὶ οὖν τά τε δίχαια. 
Μδῃ ογνναγίεί : ἀὰ πὰ ἀΐε ἀθγθοὶ- 
εἰρκεῖν ννῖς 166. πάθε Τυρθιὰ 
βοῃδη ἀπά ρσυΐ ἰβί, 80. ἰδί βῖ6. 80 ἢ 
Δ οἰδεῖ, Βεὶ ἀρετῇ, ἀδ8 Ἰοάδη- 
[4118 δυ  } ἶσς Ὀ]οἰρθι, ἄθηκο πϊη- 
τὰ: ἀΐδ οἴνπδ ϑγίββθη πἰομί σοάδομί 
ννογάθῃ Κᾶπη. -- ἐὰν ἐγχειρῶ- 
σιν 8ὺ8β ἀδγ οΓ. τθοία πογᾶθεγρο- 
ΠΟΙ πη [ἢν εἰ ρξουβικον, -- δι- 
καιοσύνη. 8. τὰ 1, 2, 23. 

ὃ. γε μήν, ψ]6 'Ν 8, 10. -- 
οὐ μέντοι γε τὴν αν. μ. ἐν ὁ- 
μεζε. Υα!.1, 2, 80. --- Πα5᾽ δυ"- 
71εκι (τις τὰ 8 ῃ) ζὰ οἷδε ἰδὲ 808 
ἀφθη [πΠεϊ ἴνοη δοξάζειν ἃ. οἴεσθαι 
Ζὰ Θπίμθῃπιθῃ. -- ἐγγυτάτω. 

ὕμνον. ἀὰβ Δάἀνθιθίυπη 415 Ργβάϊκαί 
5. Κα. 66, 1, 0. -- ὦ... ἀγνοοῦσι, 
νογαυ δ  βι 66 ΒΕ ἶνβδίΖ Ζὺ τού- 
των. -- τοὺς μέντοι πολλούς 
Βομογί πὴ οὐ φάσχειν Ζ0ΒΘΠΙΠΊΘΗ, 

Ὥ οὗ τῶς, τὶ Νοπάγιοκ δΐη- 
(εὐ μέγας, ΓΕ]. Ζὰ Ι, 2, 4. --- με- 
κρον. ΑΙ8 ΚΙοίποτ [γί πὶ δρδνῖαι 
65 ἄδη τηδἰβίθη Ζ. Β. βἰοἷν βδιδ8ὲ αἰομι 
Ζὰ Κοηηθῃ πῃ Ζὶ νυν ἴββθη Ζὰ σι θ 6 ῃ, 
γγὰἃβ π|ᾶπ Πἰομί υνοῖβ: σγοῖβα [τγ- 
(πιθοῦ βἰπὰ ᾿ἤπθη 5 Ιοῃο, ἀϊθ τϑολί 
ἴω. ἀϊθ δἴηηθ [4]|6η. -- τὴν ἐσχυ- 
ρὰν ἐπιϑυμίαν, παν ἀϊδ Βίατ Κα 
Βερίογάο. 

8. φϑόνον  Ά ὃ τι εἴη, ννἷο 
8.9: σχολὴν, τί εἴη, Υ4]. ἑαυτὸν 

τι 



.Φ 

10 

11 
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ρισχεν αὐτὸν ὄντα, οὔτε μέντοι τὴν ἐπὶ φίλων ἀτυχίαις 
οὔτε τὴν ἐττ᾿ ἐχϑρῶν εὐτυχίαις γιγνομένην, ἀλλὰ μόνους 
ἔφη φϑονεῖν τοὺς ἐπὶ ταῖς τῶν φίλων εὐτεραξίαις ἀνιω- 
μένους. ϑαυμαζόντων δέ τινων, εἴ τις φιλῶν τινα ἐπὶ 

τῇ εὐπραξίᾳ αὐτοῦ λυττοῖτο, ὑττεμίμνησχεν, ὅτι πολλοὶ 
οὕτως πρός τινας ἔχουσιν, ὥστε χαχῶς μὲν πράττοντας 

μὴ δύνασθαι :τεριορᾶν ἀλλὰ βοηϑεῖν ἀτυχοῦσιν, εὐτυ- 
χούντων δὲ λυπεεῖσϑαι. τοῦτο μέντοι φρονίμῳ μὲν ἀνδρὶ 
οὐχ ἂν συμβῆναι, τοὺς ἡλιϑίους δὲ ἀεὶ πάσχειν αὐτό. 

Σχολὴν δὲ σχοπῶν, τί εἴη, ττοιοῦντας μέν τι τοὺς 

πλείστους εὑρίσχειν ἔφη" καὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας χαὶ 
τοὺς γελωτο"τοιοῦντας ττοιεῖν τι΄ τεάντας δὲ τούτους ἔφη 

΄- - Ὁ - Ν 2 - », ἐδ Ἁ , σχολάζειν" ἐξεῖναι γὰρ αὐτοῖς ἰέναι τεράξοντας τὰ βελτίω 
2 ᾿ ΄ - ΟἹ ’ ᾿ ᾿ 

τούτων᾽ ἀπὸ μέντοι τῶν βελτιόνων ἐπεὶ τὰ χείρω ἰέναι 
οὐδένα σχολάζειν" εἰ δέ τις ἴοι, τοῦτον ἀσχολίας αὐτῷ 
οὔσης χαχῶς ἔφη τοῦτο πράττειν. 

Βασιλεῖς δὲ χαὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σχῆτιτρα ἔχον- 
τας ἔφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεϑέντας 

οὐδὲ τοὺς χλήρῳ λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ 
τοὺς ἐξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους ἄρχειν. 

ὁχιότε γάρ τις ὁμολογήσειε τοῦ μὲν ἄρχοντος εἶναι τὸ 
΄ Ὑ ἈΞ - 2 " ᾿ ,᾿ 

γεροστάττειν ὃ τι χρὴ ποιεῖν, τοῦ δὲ ἀρχομένου τὸ πεί- 

ες ποῖος ἸΠ, 12, . -- οὔτε τὴν 
ἐπ᾿ ἐχθρῶν. προον τὴς γι- 
γνομένην. ὕρον ἀΐδβθα Ραηκι 
ἄον δοκιδιϊβοιθη Μοὶ 8. χὰ ἢ], 0, 
90. -- φϑονεῖν, 5οΐδη Νεὶ- 
ἀδν. -- "ϑαυμαζόντων ἐξ ϑι 
50}, 41.649; -- χαχῶς μὲν πράτ- 

τοντας, ᾿ΐογ νοῦ ἀτυχοῦντας 
πἰ ἢ νν Θβθη 0 ἢ} νογϑοπίθάδο, δ θη- 
ον οηΐρ᾽ ἃἰ5 λχεύτοεὶ εὐπραξίαις γοῃ 

3 ᾿ 

εὐτυχίαις. ὃ. τὰ δ 14. νον μὲν ἐξ 
δέ 85. ζὰ , Ὰ 11. -- εὐτυχού »- 
τῶν δέ, ΤΗΝ αὐτῶν, νν οι 
ΒῖΪ'6 ἃ ογ..: 

9, τί εἴη. ΝΝεβθη τί ἴῃ ἀδν ἰη- 
ἀϊγοκίθη ἔταβθ 8... δὰ 1, 1, 1. 
χαὶ γὰρ τοὺς πεττεύοντας. 
Ὗε}. 1, 2, δ. -- σχολάζειν, 

βοίθη πιῦ[βἷᾳ. Μαῖα βίη ἰβί 
ΔΌΘΙ οἷη το]ίϊνον Βορτ, Μίδη ἰβὶ 
τὴ ἢ 5, Ὑγ ΘΠ Τη8 δἰ νγα5 πα ϊ, νγὸ- 
[ἂτ πιᾶῃ δἰννβ Βϑββόγοβ ἔπη Κῦπηϊδ 
οὐδν 580}16. --- οὐδένα σχολά- 
ζειν, ἄδζὰ θεὲ Κείηετν Ζεὶϊ 
ἀντὶς, ἃ. δ. ΘΓ 80} Κεῖπε ἀντὶς 
να ίνθη. ἔοι, παρ! ϊον ἐπὶ τὰ 
χείρω. -- ἀσχολίας αὐτῷ 
οὔσης, νεῖ! δ΄ }8 Βεβοενὰ Γ- 
εἰσαπβ 06. -᾽χαχῶς πρά τι 
τειν, “(πὸ ἄθοὶ ἀδταη" (ἐέναε ἐπὲ 
τὰ χείρω), ννεὶ! οὺ δοὶ ἀθιῃ Βοββόγθῃ 
ννᾶτιὸ Ὀ]οΙρ ἢ ΒΟ Θ. 

ιτ0. ὑπὸ τῶν τυχόντων. γε]. 
Ι, 1. 14 τὰ τὰ τυχόντα. 

ι1, ὁμολογησειε, ορίαιϊν. 
ἰϊοται, υνῖς ΠῚ, 8, 8. ἃ. ἃ 12 εἴ τὶς 
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ϑέσϑαι, ἐπεδείχνυεν ἔν τὲ νηὶ τὸν μὲν ἐπειστάμενον ἄρ- 
χοντα, τὸν δὲ ναύχληρον χαὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ νηὶ 
πάντας τιειϑομένους τῷ ἐπισταμένῳ, χαὶ ἐν γεωργίᾳ τοὺς 
χεχτημένους ἀγρούς, χαὶ ἐν νόσῳ τοὺς νοσοῦντας, καὶ ἐν 

σωμασχίᾳ τοὺς σωμασχοῦντας, χαὶ τοὺς ἄλλους :τάντας, 

οἷς ὑτεάρχει τι ἐπιμελείας δεόμενον, ἂν μὲν αὐτοὶ ἡγῶν- 
ται ἐπίστασϑαι ἐτειμελεῖσθαι" -- εἰ δὲ μή, τοῖς ἐπιστα- 
μένοις οὐ μόνον :τταροῦσι τιειϑομένους, ἀλλὰ χαὶ ἀπιόντας 
μετατεξμεομένους, ὅτεως ἐχείνοις τιειϑόμενοι τὰ δέοντα 

χεράττωσιν" ἐν δὲ ταλασίᾳ χαὶ τὰς γυναῖχας ἐπεδείχνυεν 
ἀρχούσας τῶν ἀνδρῶν διὰ τὸ τὰς μὲν εἰδέναι, ὅτεως χρὴ 
ταλασιουργεῖν, τοὺς δὲ μὴ εἰδέναι. εἰ δέ τις τιρὸς ταῦτα 
λέγοι, ὅτι τῷ τυράννῳ ἔξεστι μὴ τεείϑεσϑαι τοῖς ὀρϑῶς 
λέγουσι, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, ἐξείη μὴ πείϑεσθαι, ἐπιχει- 

μένης γε ζημίας, ἐάν τις τῷ εὖ λέγοντι μὴ πιείϑηται; ἐν 
ᾧ γὰρ ἄν τις πράγματι μὴ τεείϑηται τῷ εὖ λέγοντι, ἅμαρ- 
τήσεται δήττου, ἁμαρτάνων δὲ ζημιωϑήσεται, εἰ δὲ φαίη 
τις τῷ τυράννῳ ἐξεῖναι χαὶ ἀποχτεῖναι τὸν εὖ φρονοῦντα; 
Τὸν δὲ ἀποχτείνοντα, ἔφη, τοὺς χρατίστους τῶν συμ- 

μάχων οἴει ἀζήμιον γίγνεσϑαι ἢ ὡς ἔτυχε ζημιοῦσϑαι; 
πότερα γὰρ ἂν μᾶλλον οἴει σώζεσϑαι τὸν τοῦτο στοιοῦντα 
ἢ οὕτω καὶ τάχιστ᾽ ἂν ἀπολέσϑαι; 

Ἐρομένου δέ τινος αὐτόν, τί δοχοίη αὐτῷ χράτιστον 
ἀνδρὶ ἐπιτήδευμα εἶναι, ἀτιεχρίνατο. Εὐπραξίαν. ἐρο- 

λέγοι. 8. πὰ 1, 2, 51. --- Νὰο! ἐπέ- 
στασϑαι ἐπιμελεῖσϑιαι ἰϑ5ὶ, 
Υἷο ἀὰ8. νογποιροιιθπάθ ἄρχοντα 
πὰ ἀδὰ8 πδοῃίοϊροπάς πειϑομένους 
ἀπά ἀδπη ν͵ἱθάοεν ἀρχούσας τεῖα!, 
οἷη Ῥαγίϊχὶρ (ἀμ ποῖ νὸν ἐπε- 
δείκνυεν) τὰ οὐμᾶπζθη, ἀὰβ ἀϊΐὸ 
εἰϊζυπρ ἀθγ Ζὰ νοεγὶοῃίθπάθῃ 
5806. δυβάγθοκί; βοῆοη ΘΟμηρίἀδὺ 
νου οίθ ἀλη θγ, ἀδ [θ᾽ ἐπιμελομέ- 
γοὺυς Δυββοί! ! δὴ 8εὶ. -- εἰ δὲ μή 
080} ἂν μέν. 85. σὰ 11, 6, 31. 

12. χαὶ πῶς. 5. τὺ ἴ, 8..10. -- 
δήπου, ομίπο»", ογ"θάο. 

18, τὸν δὲ ἀποχτείνοντα. 
δ εροη δέ 8. ζὰ 1, 3, 13, Αμπάργο 

ἀποχτείναντα, ννΘηῖρσοῦ. ραββοπὰ 
415 445 ἀϊδ νν᾽ϑάθγῃο! ο Ηδηα!ηρ θ6- 
Ζοϊ ομπθηάο Ργᾷβϑηβ ̓  δι οἷ (οἱ οί ποῖν- 
μοῦ ποιοῦντα, πἰοιί ποιήσαντα. 
-- ὡςξτυχε, ν͵ὶδ 65 δθῦθη Κομηηγί, 
δ ΠΌΤ Θ  Ὑε. Ζυ ἃ ἴῃ. 
-- μάλλον, 6 ἢ οὐδὺ ἰδ ἢ - 
[6 τ᾽, ΕΣ γγΘΠἢ ΘΓ πἰοἢ 50 ἢαπάο!!. 
-- οὕτω, ΘΏΠ ΘΓ 80 ἢδηάο  ί. 

14. εὐπραξίαν. 8. ἃ. Εἰη!εἰϊ, 
8 15. θδγ δον πῖογ πὴὶϊί ϑόκτ, ἴ{ἢ- 
τἰοτγοάθηάθ Κοηηΐ εὐπραξία (υπὰ 
εὐ πράττει») πὰν ἱπὶ 56 νν δ] οΠ ἢ 
δίηηθ, η860 ἢ ἡ Θ᾽ ΟἸ Θ πὶ 65. πιϊΐ εὐτὺ- 
χίᾳ (υπὰ εὐτυχεῖν) α᾽ εἰ θοἀδυϊοηὰ 
ὙγΓ, 6 65. δοῖι ἃ 8 σοργδθοῃί 

12 

19 

1 
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μένου δὲ πάλιν, εἰ χαὶ τὴν εὐτυχίαν ἐπιτήδευμα γομέξοι 
εἶναι, Πᾶν μὲν οὖν τοὐναντίον ἔγωγ᾽, ἔφη, τύχην χαὶ 
γιρᾶξιν ἡγοῦμαι" τὸ μὲν γὰρ μὴ ζητοῦντα ἐπιτυχεῖν τινι 
τῶν δεόντων εὐτυχίαν οἶμαι εἶναι, τὸ δὲ μαϑόντα τε χαὶ 
μελετήσαντά τι εὖ ποιεῖν εὐτεραξίαν νομίζω, καὶ οἱ τοῦτο 

ἐπιτηδεύοντες δοχοῦσί μοι εὐ πράττειν. χαὶ ἀρίστους 
δὲ χαὶ ϑεοφιλεστάτους ἔφη εἶναι ἐν μὲν γεωργίᾳ τοὺς 
τὰ γεωργικὰ εὖ πράττοντας, ἐν δ᾽ ἰατρείᾳ τοὺς τὰ ἰα- 
τριχά, ἐν δὲ πολιτείᾳ τοὺς τὰ πολιτικά" τὸν δὲ μηδὲν εὖ 
πράττοντα οὔτε χρήσιμον οὐδὲν ἔφη εἶναι οὔτε ϑεοφιλῆ. 

.“Αλλὰ μὴν χαὶ εἴ ποτε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων χαὶ 
ἐργασίας ἕγεχα χρωμένων αὐταῖς διαλέγοιτό τίνι, χαὶ 
τούτοις ὠφέλιμος ἣν. εἰσελθὼν μὲν γάρ ποτε σπιρὸς Παρ- 
ράσιον τὸν ζωγράφον χαὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, “4ρα, ἔφη, 
ὦ Παρράσιε, γραφιχή ἐστιν εἰχασία τῶν δρωμένων; τὰ 
γοῦν χοῖλα χαὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ σχοτεινὰ χαὶ τὰ φω- 
τεινὰ χαὶ τὰ σχληρὰ χαὶ τὰ μαλαχὰ χαὶ τὰ τραχέα χαὶ 
τὰ λεῖα χαὶ τὰ γέα χαὶ τὰ παλαιὰ σώματα διὰ τῶν χρω- 

΄ 2 , - ὦ ΒῚ ᾿ - ᾽᾿ὕὔ ᾿ 

μάτων ατυύξιχάζοντες ἐχμιμεῖσϑε. «ληϑὴ λέγεις, ἔφη. 
Ἀν Ἂς ΄ : “δ ΡΥ) ) Ξ- ̓ 2 ΝΥ Ὁ « ἄν 

Καὶ μὴν τά γε καλὰ εἴδη ἀφομοιοῦντες. ἐπειδὴ οὐ δᾷ 
᾽ , -. ΄ , 

διον ἑνὶ ἀανϑρώτπιῳ περιτυχεῖν ἀμεμτττα ττάντα ἔχοντι, ἐχ 
γολλῶν συνάγοντες τὰ ἐξ ἕχάστου χάλλιστα οὕτως ὅλα 

ἰϑί. ὕρηβθηβ ἰδέ ζὰ εὐπραξίαν Ζὰ 
ἄθηκοη χράτιστον .. ἑαυτῷ δοχεῖν. 
Αηάογο ΟΠ οί θη οἶπο Νοῖ ὙΠ 

1. ἐχόντων. 8. τὰ ἔχῳ [, 6, 13. 
Ἐπ Σ τς τούτοις, νὶδ 1, 2, 6}. 
ἴπι| τούτοις ζὰ ΠΟ Όδῃ, Ἰδὲ (ἀα5 βόδοῦ 

ξία. -- μὲν οὖν. 8..κ0], νοῦ εἴ ποτε σοβοίζίο). χαΐ Ὀἴον υυὶθ- 
10... ζιχλντι, δ δες. Θεύκοι ἢ, τ ἢ ἀδγθοι. -- δεαλέγοιτο, ορί. 
10. [π|ιᾶ}{: ἀεροηβίαπα ἀεγ Μὰ- ἰἰογαί. ννῖο ΠῚ, 9, 11. -- εἐσελ- 

Ἰουκαῃϑὲ ἰδ ννὰ8 βοβϑιθη ψἱτὰ, δῖ. ϑὼν μέν. ὕδπὶ δηίβρτίονι πρὸς 
βίο 11 δ᾽ ἢ. 5 ἀθν ΚΠ ΟἸκοὶ! ἀδ5 
Ιἀδὰὶ χυβδιμηθη ὑπ σὶοθί 800}} 
ἀοἰδίϊσοβ νυ οάον, βονοὶΐ 65. [ὕγ 
ἀὰ5 Αυρο ἀδιβίθ! θᾶ ἰδέ, Ααοῖ ἀϊδ 
Βα αου κυηδί 506 }}0 αἴθ Ὀ]οΙΒ 
Αὐΐβοιοβ, βοηάθτη. διοῖ ϑθοίθη- 
δἰἱπηπιὰηρ ἀαν, Πὸγ Παηάννουκοι 
ἀδρόροη ἰδ πὰ ἀἰο ΝΥ ἸΡ ΚΙ ΤΟΙ κοῖς χὰ 

δὲ Κλείτωνα καὶ Ὁ. -- Παρφάσιον, 
οἷ. οι τῦ ΜΆΪΟΓ 8ὺ5 ΕΡ ΘΞΟΣ, 
ἀθῦ πιοίβίθηβ. ἴῃ Αἰπθὰ ἰοθίς πὰ 
θεὶ ϑοκτγαίοβ᾽ 1νοὈσοϊίθα. ποοὶ οἷμ 
Ταπριϊηρ ννᾶγ, δου ἰϊνπν βασὶ ΡΙϊαϊα5 
Ηϊβι. πᾶϊ. ΧΧΧΥ͂, τὸ: β»έηιμς σι ηι- 
γεοίρίαηι ρμιοίεραο αδαϊξ, μνῖνευις 
αν μξίας υϑξις, οἰος απ έέατα οαρὶ 

Βογ οἰκϑι οἴ βοη, ἢ ἀδ5 ἅν θοὶ- 
πηδίδιρο χὰ ἰἰοίογηῃ: ἰοάον ῬδΏΖΟΓΙ, 
ἀογ ραίπί, Νὰ ἀδτίη βοὶπο ΕΓΥ Εἰνπΐο, 
5, ἃ, ΕἸμΠ! οἷς, ἃ 84, 

υδη δίαΐοηι οὐ ὶς, σον [δαοσίοηι ανἐϊ- 
ἤοιρι ἐν ἰἱπιοὶς θα οηεὶς μαϊηιανι 
αὐορίμς. --- γρα φιχή, οἴνπε τί, 
Β, δὸ!ἢ, 3.839. 
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τὰ οώματα χαλὰ ποιεῖτε φαίνεσϑαι. Ποιοῦμεν γάρ, ἔφη, 
οὕτως. Τί γάρ; ἔφη, τὸ πιϑανώτατον καὶ ἥδιστον καὶ 8 
φιλικώτατον χαὶ ποϑεινότατον χαὶ ἐρασμιώτατον ἀτπίομι- 

μεῖσϑε τῆς ψυχῆς ἦϑος; ἢ οὐδὲ μιμητόν ἐστι τοῦτο; Πῶς 
γὰρ ἂν, ἔφη, μιμητὸν εἴη, ὦ Σώχρατες, Σ᾽ μήτε συμμε- 
τρίαν μήτε χρῶμα μήτε ὧν σὺ εἴτεας ἄρτι μηδὲν ἔχει, 
μηδὲ ὅλως δρατόν ἐστιν; “1ρ᾽ οὖν, ἔφη, γίγνεται ἐν ἀν- 4 
ϑρώπῳ τό τὲ φιλοφρόνως χαὶ τὸ ἐχϑρωῶς βλέτεειν τερός 

τινας; Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. Οὔχουν τοῦτό γὲ μιμητὸν ἐν 
τοῖς ὄμμασιν; Καὶ μάλα, ἔφη. Ἐπὶ δὲ τοῖς τῶν φίλων 

ἀγαϑοῖς χαὶ τοῖς χαχοῖς ὁμοίως σοι δοχοῦσιν ἔχειν τὰ 
σερόσωτεα οἵ τε φροντίζοντες χαὶ οἵ μή; ]ὰ “1 οὐ δῆτα, 
ἔφη" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῖς ἀγαϑοῖς φαιδροί, ἐτεὶ δὲ τοῖς χα- 
χοῖς σχυϑρωτιοὶ γίγνονται. Οὐχοῦν, ἔφη, καὶ ταῦτα δυ- 

,“γατὸν ἀπιειχάζειν; Καὶ μάλα, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸ 
μεγαλοτερετές τὲ χαὶ ἐλευϑέριον χαὶ τὸ ταπεινόν τὲ χαὶ 
ἀνελεύϑερον χαὶ τὸ σωφρονιχόν τὲ χαὶ φρόνιμον χαὶ τὸ 
ὑβριστιχόν τὲ καὶ ἀπειρόχαλον χαὶ διὰ τοῦ προσώπου 
χαὶ διὰ τῶν σχημάτων χαὶ ἑστώτων χαὶ χινουμένων ἂν- 
ϑρώτπιων διαφαίνει. ᾿4ληϑῆ λέγεις, ἔφη. Οὔχουν͵ χαὶ 
ταῦτα μιμητά; Καὶ μάλα, ἔφη. Πότερον οὖν, ἔφη, νομί- 
ζεις ἥδιον ὁρᾶν τοὺς ἀνϑρώπους, δι᾿ ὧν τὰ χαλά τε χαὶ 
ἀγαϑὰ χαὶ ἀγαπητὰ ἤϑη φαίνεται, ἢ δι᾿ ὧν τὰ αἰσχρά 
τὲ χαὶ τονηρὰ χαὶ ̓ μισητά; Πολὺ νὴ “4, ἔφη, διαφέρει, 

ὦ Σώχρατες. 

οι 

2, συνάγοντες. ἫΝ οὕτως. ο(α1| ἀθν ΕΔ}} ψν Ὸἢ] οἰη "7 -- ὀνε- 
5, Ζὰ Π], ὅ, 8. --- τὰ ἐξ ἕχάστου. οὔυν; αἱ πορῖθ.. ἢ 8. 20 }}, 
νεῖ. Ζὰ ἀϊεβει Ριοϊορβϑὶβ τὰ ἐχ τῆς 3. - ὁμοίως ἔχειν ΕΞ: ΝΣ 

χώρας ἹΠ, 6, 11. -- ποιοῦμεν εἶναι, τὰ πρόσωπα ἰδὶ Δρο. ἀδθγ 
γάρ. Μϑόψοη γάρ 8. τι 1, 4, 9. Βοζίομυηρ,. --- οἵ... φροντίζον- 

ὃ, τί γάρ. 5,,, Ζὰ ΠῚ, 6, 2. τες, ἀΐο ΤΟΙ! 6 ἢ πὸ δὴ ἀ 6 ἢ, ὙγΘμΗ 
πιϑανώτατον, εἴη π Θ Ἐπὶ πὰ. πἶοῃι ἀἴοβε Νογίθ βρᾶϊίογον Ζιβαίζ 
-- ποϑεινότατον, ϑεηβαςῃι βιηά (Πδγιπηδη). δ εσθη τε καὶ 
ἐγ θοἸκεη 4. -- ἐρασμιώτα- π80} ὁμοίως (ἀδ5 σὰ ἔχειν πομδτι) 
τον, ᾿ἰορθτοϊσοηά. -- ηϑὸος, πε ἈΠ Μὲ 3. 
Οπατγακίον, ἥθβοη. -- ὧν σὺ δι διαφαίνει, (Ἰπιν.} ΒΤ 1 οΚι 
εἶπας, ὃ ν᾿ τὰ κοῖλα ". 8. Υν. ΒΓ δὲ «1» -- οὔχουν, ΠΟΉΉΘ 

4. ἀρ οὖν γίγνεται ἐν, ἰδίων... ἢ -ἥδιον, πᾶη]. εἶναι. 
»᾿ἰορτ 65. ΚΟ] ἴπὶ Βογθίοἢ 6" Ὁ ἃ, ἢ, νΑφὸ μαι μὸν ἀνθρώπους, ο! ον ΝΜ. 
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Πρὸς δὲ Κλείτωνα τὸν ἀνδριαντοποιὸν εἰσελϑών ποτὲ 
χαὶ διαλεγόμενος αὐτῷ, Ὅτι μέν, ἔφη, ὦ Κλείτων, ἀλ- 
λοίους ποιεῖς δρομεῖς τὲ χαὶ τταλαιστὰς χαὶ πύχτας χαὶ 

χιαγχρατιαστάς, δρῶ τε χαὶ οἶδα" ὃ δὲ μάλιστα ψυχαγω- 
γεῖ διὰ τῆς ὄψεως τοὺς ἀνθρώπους, τὸ ζωτιχὸν φαίνε- 
σϑαι, χιῶς τοῦτο ἐνεργάξζῃ τοῖς ἀνδριᾶσιν; ἐπεὶ δὲ ἀπο- 
ρῶν ὃ Κλείτων οὐ ταχὺ ἀπεκρίνατο, .46᾽, ἔφη, τοῖς τῶν 

ζώντων εἴδεσιν ἀττειχάζων τὸ ἔργον ἐενρνκαν ἐρδὲδ χσοιξῖς 

(αίνεσϑαι τοὺς ἀνδριάντας; Καὶ μάλα, ἔφη. Οὐχοῦν τά 
τε ὑπὸ τῶν σχημάτων χατασπώμενα χαὶ ταἀνασ:τώμενα 
ἐν τοῖς σώμασι χαὶ τὰ συμτειεζόμενα χαὶ τὰ διελχόμενα 
χαὶ τὰ ἐντεινόμενα χαὶ τὰ ἀνιέμενα ἀττειχκάζων ὅὁμοιότερά 
τε τοῖς ἀληϑινοῖς χαὶ σπειϑανώτερα “πτοιεῖς φαίνεσθαι; Πάνυ 
μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ δὲ καὶ τὰ πάϑη τῶν ποιούντων τι 
σωμάτων ἀπομιμεῖσϑαι οὐ ττοιεῖ τινα τέρψιν τοῖς ϑεω- 

μένοις; Εἰχὸς γοῦν, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ τῶν μὲν μαχομέ- 
γων ἀπειλητιχὰ τὰ ὄμματα ἀπειχαστέον, τῶν δὲ νενιχὴ- 

ἔφη. 

ψυχῆς 

΄ τ , ) ΑΝ γ᾿ Η ᾿ Ε τ ὃ 3 

κότων ξυφραινομένων ἢ ὄψις μιμητέα; Σφόδρα γ. 
πῶ ον 5} ν ν . »» - πΡῈ 

“εἰ ἄρα. ἔφη, τὸν ανδριαντοττοιὸν τὰ ἔργα τῷ τῆς 
εἴδει τιροσειχάζειν. 

Πρὸς δὲ Πιστίαν τὸν ϑωραχοποιὸν εἰσελθών. 
͵ ) » 

δείξαντος αὑτοῦ 

Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, 
τῷ Σωχράτει ϑώραχας εὖ 

χαλόν γε, 

2 

7: 6" 

εἰργασμένους. 
Ν σ Ἀ 

ω Πιστία. τὸ εὕρημα τὸ 
Ν Ἀ ΄ -" )} ᾿ -- Ἀ 

τὰ μὲν δεόμενα σχέττης τοῦ ανϑρώπου σχεπάζειν τὸν ϑώ- 

θ. ἀλλοίους. πίον νουβοιῖο- 
ἄἀἄδηθη Ειημοπάδιοηθη ἰδὲ ἀἷδ Ἰοἰοὶι- 
(δίς ἀπά Ροβίε χαλοί, οὖς. ΑθὸῚῦ 
Δ00ἢ ἀΐοβο Απάθγυησ ἰδὲ ὑπηδίϊο, 
16 δίαίθη δἰπά 116 νϑγβο ϊθάθη 
ἰπ ἀον διίυδιίοη ἀπὰ ἵπὶ Αὐβάγαοκ. 
Παγίη ἰδέ ΚΙειίοη Μοϊβίου, Ὦδζιι 
Ραίβί σὺ ἀΐὸ Βτασο, υνῖο Ὀγϊρϑί 
ἀ 08. ἀδ5 [οθ θη ἴῃ ἀοῖηο δίαίαθῃ ὃ 
καλοί δὲ ἴῃ ἀἴοϑοῦ Βοζί οναηρ᾽ πηι, 

ὍΣ ἃ ἀπεικάζων, “ἀδάπτοι, 
ἀδίθ ἀὰ.... -- τὸ ἔργον, 448 
2 ΒΟΠΒΆΠοπ 6. Κυηδίννονκ. --- ὑπὸ 
τῶν σχημάτων, ἰαὲᾺοἸ ρα ἀδγ 
(νογβομίθἀθηθη) 5611 ἢ Β' 6 ἢ, 
πιϑανώτερα, ἀπο δ η ἀ δ τ. 

-- πάνυ μὲν οὖν. 8. χὰ 1Π, 
3, . 

8. τὰ πάϑη, ἄϊο 5 66] δη 51 πὶ- 
πὰ ἢ’ 6 ἢ, δία. θοπιογκο ἀϊο διεὶ- 
σογαηρ ἰῃ ἄδθῃ Αηβρεϊομθη δὴ ἀϊὸ 
Κυηδί: σαογεὶ ννογάθῃ ἀἰὸ αἰ ὰπσθὴ 
ἀπ ογεο ἰάθη: Τυΐον, Ἀἰησόγα ινν 
ἄδηη ἴῃ ἀογβοῖνοὴ ἀαἰταῃς γογβολιῖο- 
ἀθης σχήματα, υπὰ ἴῃ ἀΐοβοη υνὶδ- 
ἀδγαμπι νογβο δὴ πάϑη. -- τῷ 
..- εἴδει προσειχάζειν, οΓἢ- 
οορ δ. μὲ κἰαίμθε οοραἰἰοὶ δε χηο 
γηδηδὶς ματα ὑδρὶδοῖθ το ραν 
(Πγίιηδι), 

9. νὴ τὴν Ἥραν. 8. τὰ Ἰ, 
δ, ὅ, 
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ραχα, ταῖς δὲ χερσὶ μὴ χωλύειν χρῆσϑαι. ἀτάρ, ἔφη, 
λέξον μοι, ὦ Πιστία, διὰ τί οὔτε ἰσχυροτέρους οὔτε σίο- 
λυτελεστέρους τῶν ἄλλων ποιῶν τοὺς ϑώραχας πλείονος 

χωλεῖς; Ὅτι, ἔφη, ὦ Σώχρατες, εὐρυϑμοτέρους χεοιῶ. 
Τὸν δὲ δυϑμόν, ἔφη, πότερα μέτρῳ ἢ σταϑμῷ ἀτιοδει- 
χγύων πιλείονος τιμᾷ; οὐ γὰρ δὴ ἴσους γε πάντας οὐδὲ 
ὁμοίους οἷμαί σε τιοιεῖν, εἴγε ἁρμόττοντας σιοιεῖς. ᾿Αλλὰ 
γὴ 4ι΄, ἔφη, ποιῶ οὐδὲν γὰρ ὄφελός ἐστι ϑώραχος 
ἄνευ τούτου. Οὔχουν, ἔφη, σώματά γε ἀνθρώπων τὰ μὲν 
εὔρυϑμά ἔστι, τὰ δὲ ἄρρυϑμα; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Πῶς 
οὖν, ἔφη, τῷ ἀρρύϑμῳ σώματι ἁρμόττοντα τὸν ϑώραχα 
εὔρυϑμον σιοιεῖς; ὍὭστπιερ χαὶ ἁρμόττοντα, ἔφη" ὃ ἁρμότ- 
τῶν γάρ ἐστιν εὔρυϑμος. “Ἱοκεῖς μοι, ἔφη ὃ Σωχράτης, 
τὸ εὔρυϑμον οὐ χκαϑ᾽ ἑαυτὸ λέγειν, ἀλλὰ πρὸς τὸν χρώ- 
μένον, ὥστεερ ἂν εἰ φαίης ἀσπίδα, ᾧ ἂν ἁρμόττῃ, τούτῳ 
εὔρυϑμον εἶναι, χαὶ χλαμύδα, ἘπΡΕ ΤῊ ὡσαύτως ἔοιχεν 
ἔχειν τῷ σῷ λόγῳ. ἴσως δὲ καὶ ἄλλο τι οὐ μικρὸν ἀγα- 
ϑὸν τῷ ἁρμόττειν πρόσεστι. “Πἰδαξον, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
εἴ τι ἔχεις. Ἥττον, ἔφη. τῷ βάρει πιέζουσιν οἱ ἁρμότ- 

τοντὲς τῶν ἀναρμόστων τὸν αὐτὸν σταϑμὸν ἔχοντες οἱ 

μὲν γὰρ ἀνάρμοστοι ἢ ὅλοι ἐχ τῶν ὥμων χρεμάμενοι ἢ 
χαὶ ἄλλο τι τοῦ σώματος σφόδρα πιέζοντες δύσφοροι καὶ 
χαλεποὶ γίγνονται" δὲ ἁρμόττοντες, διειλημμένοι τὸ 
βάρος τὸ μὲν ὑττὸ τῶν χλειδῶν χαὶ ἐτεωμίδων, τὸ δὲ ὑπὸ 

10. ἔφη, τ δὲ ἴογί. -- 
πλείονος, πᾶη!, τῶν ἄλλων. -- 
ῥυϑμόν, Ρτοροτίϊοη -- ἀπο- 
δεικνύων. ϑοϊεγαίεβ [γὰρί, νο- 
ἀυγον ἀδθηη Ρβιϊα8 ἀΐδ γογζῦρο 
ΒΘΙΏ6Γ ῬδηΖον ἄδηὶ ΚαυΓον, ἄθη δ᾽ 
οἴηθη πδμοιθη Ῥγοὶβ ἃ ογάθγο 815 
βοίηθ Κυηδβίροηοββοη, ζΖοῖρθ, ὁἢ 
ἄστοι Ν 6856 η απὰ Μάρεπ (μέ- 
τρῳ ἢ σταϑμῷ), ἀδπη βϑνν 5 (δ) 
ἸΠΔΟΒΘ ΘΙ 816. πἰο 4116 ρ]οίον, --- 
εἴγε, “ἕν ἃ ἢ ἀ 618. --- ποιῶ, 
ΠΕ ΠῚ ᾿“ἁρμόττοντας. 

11ς οὔκουν, 16], 4, ὅ. -- ὥὦσ- 
περ καὶ ἁρμόττοντα, πᾶμῃ!. 
ποιῶ: Μὶα, ἃ. ἰ. ἰμβοίθγῃ οὐδν 

γγ6 1} ἴον ἢ πη ΘΡΘὴ ρᾶββθηά 
ἢ 8 ΟΠ 6. δ όβεη »“αἰλδὲ. πὰ}, ἘΣθ. 

12. χαϑ᾽ ἑαυτό Ὧἅπ ἀπά [τ 
δἰ θῖν ἀΡβο]αί. -- ἀλλὰ πρὸς τ. 
χρ. ἀ. 1. βοῃάθγῃ οἷῃ εὔρυϑμον 
πρὸς τ. χρ. -- ὥσπερ ἄν. 
5. Κι 114, Β1. Κι. 69, 604, 8. ὕτ- 
βργάμβ οὶ ἰδ ζὰ ἂν οἷῃ Ρθθϑβοι- 
ἄθγοβ Νρυρυῃ ἄὰ ἄδηκθῃ, 68 γ6- 
ΒΒ 2 Δθὲν ὥσπερ ἂν εἰ ] οἴοι- 
88 ΠῚ Ζ}} Θἴπθπὶ δ ογ 6 ννθ φιέαδὲ, --- 
τῷ σῷ λόγῳ, ποῖ) ἀεὶ ποὺ 
Βεάε. 

18. ἔχεις, νὶ6 1, θ, 18.--- ἔχον- 
τες, ὙΘΏ ἢ 516 80 6}... ἢ 8 ὃ 6 ἢ. -- 

διειλημμένοιτὸ βάρος. ὑπὸ 

1:0 

1 

12 

13 
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τῶν ὦμων, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ στήϑους, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ νώτου, 
τὸ δὲ ὑπὸ τῆς γαστρός, ὀλίγου δεῖν οὐ φορήματι. ἀλλὰ 
προσϑήματι ἐοίχασιν. Εἴρηχας, ἔφη. δι᾿ ὅπερ 
ἔγωγε τὰ ἐμὰ ἔργα πλείστου ἄξια νομίζω εἶναι" ἔνιοι 
μέντοι τοὺς στοιχίλους χαὶ τοὺς ἐπιχρύσους ϑώραχας μᾶλ- 
λον ὠνοῦνται. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη. εἴγε διὰ ταῦτα μὴ ἁρμότ- 
τοντας ὠνοῦνται. χαχὸν ἔμοιγε δοχοῦσι ποιχίλον τὲ καὶ 
ἐγείχρυσον ὠνεῖσϑαι. ἀτάρ. ἔφη. τοῦ σώματος μὴ μένον- 

τος, ἀλλὰ τοτὲ μὲν χυρτουμένου, τοτὲ δὲ ὀρϑουμένου. πῶς 
ἂν ἀκριβεῖς ϑώρακες ἁρμόττοιεν:; Οὐδαμῶς. ἔφη. “46έ- 
γεις, ἔφη, ἁρμόττειν οὐ τοὺς ἀχριβεῖς, ἀλλὰ τοὺς μὴ 
λυττοῦντας ἐν τῇ χρείᾳ. Αὐτός. ἔφη. τοῦτο λέγεις. ὦ 
Σώχρατες, χαὶ πάνυ ὀρϑῶς ἀποδέχῃ. 
ο΄ Τυναιχὸς δέ στοτε οὔσης ἐν τῇ πόλει χαλῆς, ἡ ὄνομα 
ἣν Θεοδότη. χαὶ οἵας συνεῖναι τῷ πείϑοντι. μνησϑέντος 

αὐτῆς τῶν πιαρόντων τινὸς χαὶ εἰπόντος. ὕτι χρεῖττον εἴη 

λόγου τὸ χάλλος τῆς γυναιχός. χαὶ ζωγράφους φήσαντος 
εἰσιέναι τιρὸς αὐτὴν ἀπιειχασομένους, οἷς ἐχείνην ἐπιδει- 

χγύειν ἑαυτῆς ὅσα χαλῶς ἔχοι. ᾿Ιτέον ἂν εἴη ϑεασομένους. 

2 ΄ 

αὐτο. 

ΡΓσπαπί, νου! ἴῃ Βοζιθαηρ ἁυΐ 
ἀἴο [,8{ οὐδ γ 8η 1,αβϑί --ος ἀυγοι Κ᾽ οἵ- 
(εἰ Τὰ ηρ; Ἰαϑίθηά δῖ τὸ ἀσγο ἢ δ δὺ- 
(εἸ]ὰη βοΐταροη.. νοη. 
προσϑήματι, Απ8δί:, Ζυ- 
νεομτ, 

15. ἔφη, [τ ἐσ Γοτί. -- μέ- 
γοντος »'ῃ ἀδν ἈυποΙασο νου ΠΎΓΘῊ “, 
-- ἀκριβεῖς, Βεπᾶὰ δηρε- 
Ρᾶίβίο, -- λέγεις οἰπθ οὐ» νΒ]. 
ΠῚ 8.1... αὐτὸς ἢ λέγεις, 
ἴα δὲ, δππποιΐ ἂπ ἀδα ΙΝ ἰβοῖιε 
Σὺ εἶπας (ΜαΤιΝ. 20, 25; νβ]. [μι 
22,10 :Ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι). 
ἡ Ἰηπα]: ἀοδβριᾶοι τὴΐξ ἀθγ 

βοῃδηθη ΤΠ οοάοίο, νυνὶ πὴ {Ὁ 6 ὃ 
Ἐγουηάθ σον πηθὴ ὅηπο, ϑδοιιδη- 
᾿νοὶ 4] }]οἷ πη υνἱυκί ἀΐθβ ποθι. Δ ὁ ]- 
γγ ΟΠ θη υὑπὰ οἷπ το ἶρὸ5. Μαίς ἴῃ 
ἄδη ἀπηβι χοῦ σιπθ θη πὶὔββϑη ἢΐῃ- 
Ζυϊκοπηηθη, Ὀΐὸ υπβί σοῖο θι χὰ 
ννογάθη ἢ} Τηθοάοίε νοῦ ΒΌΚΥ, 
Ἰουη θη, 

1. Θεοδότη, βρᾶϊον ἀϊδ ΕἸ οί 
ἀ65 ΑἸΚΙδΙ 65, ἀθὴ βῖ8 (ηϑοῖ Αἰ θη. 
ΧΠΙ Ρ. 814 ΕἾ), 415. δγ ἴῃ ΡἈγυαίθη 
Βοιδίοί ννογάθῃ νυν 8, Βεβτάθδῃ ᾿ὰ θ θη 
5011. ΝΘΡ. ΑἸς. Χ, ὃ. - οἵας συν- 
εἴναι. 8. τὰ 1, 4, 6. -- χρεῖτ- 
τον εἴη λόγου υ. τὸ λόγου 
χρεῖττον -Ξ χρεῖττον ἢ στε 
λέγειν, ΡΥ 416 Βεβοδτγοὶ- 
θα ηβ 56} 6. ΤΊΝΙ. ἢ, 50,1: χρεῖσ- 
σον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου: 
εἶπ βϑηϊροηάθ ΒΟΒΟΙ ΓΙ ηθ᾽ ἀαγο 
ΝΥ οτίο ἴβι ποδί τπηδρ]οι. Υ]. 8 ᾽ 
Ποτγοά. ΥἹἹ, 14τ πράγματα λόγου 
μέζω α. Ἰ], 835. --- ἐπιδεὶχν ξεν. 
ὕμνον ἄδη Ἰηδηϊἶν 5. σὰ ὧν» .. εἶ- 
ναὶ 1, 1.8. Βῖδ ἸηΠαϊἰνοηάυηρ ἀδν 
Κοῖπο ἀρεῖ τ} δι 50} νοῦ ἀδῃη 
11. Φ ΠΡ}. ἃ. Ος, πἰ οἶς ΠΟΙ νν ΟἶβθΆν, 
Μοϊβι θυ δὴ 5. Ὁ. 88, --- ὅσα. ηδπι- 
᾿ΐοῖν ἐπιδεικρύειν. ον ἀδηϊεῖν ἑαυ- 
τῆς Ἰιδηρι ἃ! νοη ὅσα. --- ἰτέον 
ἂν εἴη, οἴπὸ οὐ», δι. χὰ ἢ], ὃ. 9 
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ἔφη ὃ Σωχράτης" οὐ γὰρ δὴ ἀχοίσασί γε τὸ λόγου χρεῖτ- 
τον ἔστι καταμαϑεῖν. καὶ ὃ διηγησάμενος, Οὐχ ἂν φϑά- 
γοιτ᾽, ἔφη, ἀχολουϑοῦντες. οὕτω μὲν δὴ πορευϑέντες 
πρὸς τὴν Θεοδότην καὶ χαταλαβόντες ζωγράφῳ τινὶ τταρε- 
στηκυῖαν ἐϑεάσαντο. παυσαμένου δὲ τοῦ ζωγράφου, Ὦ 
ἄνδρες, ἔφη ὃ Σωκράτης, πότερον ἡμᾶς δεῖ μᾶλλον Θεο- 
δότῃ χάριν ἔχειν, ὅτι ἡμῖν τὸ κάλλος ἑαυτῆς ἐπτέδειξεν, 
ἢ ταύτην ἡμῖν, ὅτι ἐθεασάμεθα; ἀρ᾽ εἰ μὲν ταύ τῃ ὠφε- 
λιμωτέρα ἐστιν ἡ ἐπίδειξις, ταύτην ἡμῖν χάριν ἕχτέον. 
εἰ δὲ ἡμῖν ἡ ϑέα, ἡμᾶς ταύτῃ; εἰπόντος δέ τινος. ὅτι 

δίχαια λέγοι, Οὐχοῦν, ἔφη, αὕτη μὲν ἤδη τὲ τὸν σιαρ᾽ 
ἡμῶν ἔπαινον χερδαίνει, χαὶ ἑττειδὰν εἰς σπιλείους διαγ- 

γείλωμεν, σπελείω ὠφελήσεται, ἡμεῖς δὲ ἤδη τὲ ὧν ἐϑεα- 
σάμεϑα ἐπιϑυμοῦμεν ἅψασϑαι χαὶ ἄπιμεν ὑττοχγνιζόμενοι 
χαὶ ἀπελθόντες τοϑήσομεν᾽ ἐκ δὲ τούτων εἰχὸς ἡμᾶς 

μὲν ϑεραπεεύειν, ταύτην δὲ ϑερατεεύεσϑαι. χαὶ ἡ Θεο- 
δότη, Νὴ 4, ἔφη, εἰ τοίνυν ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. ἐμὲ ἂν 
δέοι ὑμῖν τῆς ϑέας χάριν ἔχειν. ἐχ δὲ τούτου ὁ Σωχρά- 
της ὁρῶν αὐτήν τε ττολυτελῶς χεχοσμημένην χαὶ μητέρα 

παροῦσαν. αὐτῇ ἐν ἐσθῆτί τε χαὶ ϑεραττείᾳ οὐ τῇ τυχούσῃ. 
χαὶ ϑερατταίνας ττολλὰς χαὶ εὐειδεῖς χαὶ οὐδὲ ταύτας 
ἡμελημένως ἐχούσας, χαὶ τοῖς ἄλλοις τὴν οἰχίαν ἀφρϑόνως 
χατεσχευασμένην, Εἰπτέ μοι, ἔφη, ὦ Θεοδότη, ἔστι σοι 

ἀγρός; Οὐχ ἔμοιγ᾽, ἔφη. ᾿41λλ᾿ ἄρα οἰχία πιροσόδους 

τος ϑεασομένους. Πὲγ Αοοὰ- βομῦη νγᾶγ ; 80. δυκΙ ἃν 810} ἀϊδ 
βϑ {1 ν,. Ὑ6}} ἰτέον ἂν εἴη -- δέοι ϑιο!!αηρ, ἀ65 ῥγοη. γε. Υ6]. Κῦρον 
ἂν ἰέναι. 8, --- οὐ γὰρ -. χα- τὰ Τλὰ. 1, 80, 1. -- ταύτην. 
ταμαϑεῖν, πθὸ θηΐη αμαἰτογα!ο 
ἐοοὶ (ἔστιν) τὰ ΘΟΒ Ο5667"6 φιοά 
ΟἿ 7067)} ϑερμοναΐῖ 867" 1767. ---- ὃ 
διηγησάμενος, ἀφι]οηΐθα τῶν 
παρόντων, ἀδγ οὔθη πϊΐ μνησϑέι γ- 
τος τινός οἰηϑοία τι Ὑγ8Γ. --- οὐχ 
ἂν φϑάνοιτ᾽.. ἀκολουϑοῦν- 
ταρ δυτυ ᾿Ϊ, 8, 11} 

2. παρεστηκῦυῖαν, 818 ΜΟΙάΕΙΙ. 
--τὸ κάλλος ἑαυτῆς ἄ8886}})6 
να ουεη ἑαυτῆς ὅσα χαλῶς ἔχοι 
»ϑίο, Ζοῖρίθ γον 5ἰοἶι 4|168,. νἃ8 

ἑχτέον.. ἡμᾶς, Ἀδουβαιῖνο ἮΝ 
ϑεασομένους δος 

ὃ, ὠφελήσεται, ΡΔ 551 150}. 
4. ϑεραπείᾳ, Ραΐζ. -- οὐ τῇ 
τον) ἢ μι δ ον ὃ Ν ἢ} 10 }". 
ΡΟ Ἰπ004..-- οὐδὲ ταύτας 
ἜΝ ἡπῶν ἐχούσας, ἵἴπὶ 
Ἠδδυϊοηίί. ἀθ5 Τρ ΠΠ], 1, 40 
ΠοΙβὲ 68. νοῇ δἴποὺ Το ΓΘίΓΪΧ : ἀ7ὲ- 
οὐἐα5 αὐἰαπεῖξ μέπ5 ἀἰδοθηι, ἐρτφε εις 
υϑϑδίο αἴφι αἸι)}0. --- τοῖς : ἄλ- 
λοις τε αἰϊοφιιῖγι. --- ἀλλ᾽ ἄρα, 
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ἔχουσα; Οὐδὲ οἰκία, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ χειροτέχναι τινές; 
Οὐδὲ χειροτέχναι, ἔφη. Πόϑεν οὖν, ἔφη, τἀπιτήδεια ἔχεις; 

Ἐάν τις. ἔφη, φίλος μοι γενόμενος εὖ ποιεῖν ἐϑέλῃ. 
οὗτός μοι βίος ἐστί. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη, ὠ Θεοδότη, 
χαλόν γε τὸ χτῆμα χαὶ πολλῷ χρεῖττον ὀἴων τὲ χαὶ αἰγῶν 
χαὶ βοών, φίλων ἀγέλην χεχτῆσϑαι. ἀτάρ, ἔφη. πότερον 
τῇ τύχῃ ἐπιτρέπεις, ἐάν τίς σοι φίλ ος, ὥσττερ μυῖα, πρόσ- 
πτηταῖ, ἢ καὶ αὐτή τι μηχανᾷ;, Πῶς ὃ ἂν; ἔφη, ἐγὼ 
τούτου μηχανὴν εὕροιμι; Πολὺ νὴ «1. ἔφη, προσηκόντως 
μᾶλλον ἢ αἱ φάλαγγες" οἶσϑα γάρ, ὡς ἐχεῖναι ϑηρῶσι 
τὰ τιρὸς τὸν βίον᾽ ἀράχνια γὰρ δήττου λεπτὰ ὑφηνάμεναι, 
ὁ τι ἂν ἐνταῦϑα ἐμπέσῃ, τούτῳ τροφῇ χρῶνται. Καὶ 
ἐμοὶ οὖν, ἔφη, συμβουλεύεις ὑφήνασϑαί τι ϑήρατρον; Οὐ 
γὰρ δὴ οὕτως γε ἀτέχνως οἴεσϑαι χρὴ τὸ πλείστου ἄξιον 
ἄγρευμα, φίλους, ϑηράσειν᾽ οὐχ ὁρᾷς. ὅτι χαὶ τὸ μιχροῦ 
ἄξιον, τοὺς λαγώς. ϑηρῶντες πτολλὰ τεχνάζουσιν; ὅτι μὲν 
γὰρ τῆς νυχτὸς νέμονται, χύνας νυχτερευτιχὰς πορισά- 
μένοι, ταύταις αὐτοὺς ϑηρῶσιν" ὅτι δὲ μεϑ᾽ ἡμέραν 
ἀποδιδράσχουσιν, ἄλλας χτῶνται χύνας, αἵτινες, ἡ ἂν ἐχ 

τῆς νομῆς εἰς τὴν εὐνὴν ἀπέλθωσι. τῇ ὀσμῇ αἰσϑανό- 
μεναι εὑρίσχουσιν αὐτούς" ὅτι δὲ ποδώχεις εἰσίν. ὥστε 

χαὶ ἐχ τοῦ φανεροῦ τρέχοντες ἀποφεύγειν. ἄλλας αὐ 
χύνας ταχείας τεαρασχευάζονται. ἵνα κατὰ πόδας ἁλίσχων- 

ται" ὅτι δὲ χαὶ ταύτας αὐτῶν τινὲς ἀποφεύγουσι. δίχτυα 

ΡῈ νἰθ]] οἰ οί. -- ἀλλὰ μή, ἄὰ 68 8πη)ιεῖπι. Υε]. σὰ 1]. ὃ, 
Ἀθ 6. ἄἀοοῖ πἰονί οἶα, νὰ 12. -- ἐών, 0}. 
ΙΥ͂, 2, 10. --- οὗτός... ἐστί, ἃ 88 θ. τροφῇ, ἃ15 Νσα ἢ 5. 8. 
ἰ8ὶ δἰ ἢ ΜοΡοπδα δ τ ἃ 11. κα ες 1. 12; 

ὅ. νὴ τὴν Ἥραν. δι χὺ Ϊ, ὅ, τὰ οὕτως γε, νῖς ΠῚ, 6. 
ὅ. --- ὀΐων.. βοῶν, Ὀ68586 ἀτεχνῶς βεμδτί σὰ ΓΆρ οῖσο 
415 οι αίο,, Αἰηάθτ, ΚυτΖ τ: 80 οἰνῃ δ νοΐ τ ἐτ)δϑ δὼ σὰ 
4158 Πογάθη νοὴ ϑοϊιδίθη... Ηἰμάθοιη. Κὄπηπθη. Νίεμβθῃ φίλους θϑὴη- 
ἐν δὰ ὈοΒἰίΖζοι ἰδέ 68, οἷπθ ἢ. νοὸὼὰθ ρῶν να]. ἢ, ὁ, 25. 
Ερουπάθη Ζὰ θοβιίζθη; Ζὰ ἀδγ ΘΟ Π- 8. μεϑ᾽ ἡμέ ἔραν, 8 6ἢ Τὰ- 
Ρᾶν, οι 6 ἢ ἀἸΓἃ αἰ ἃ. ΓΝ Βοβδηθταο. --α ᾧ, δ ν' δ] - 
τὰ τῶν ἄλλων 1,1, ὃ. 1Π, ὃ, 4. ΟἿν δ δὰ Νὴ εβε. γα}. Ἀγτορ. Ι. ὃ, 40. 
Δμάοτο χρεῖττον ᾿ δ εβοι ὀίων -- ἐκ τοῦ φανεροῦ, ἃ. ἴ, νὸγ 
ΓΝ ἢ ἵν 18. -- ἔφη, [ΠΤ Γ. ἄδὴ Αὐβθὴ ἀδγ ᾶάμοι. --- χαταὰ 
[οτί, -- ἐπιτρέπεις, 8.6}|158. πόδας, νὶδ 1, θ, 9 
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ἱστᾶσιν εἰς τὰς ἀτρατιοίς, ἧ φεύγουσιν, ἵν᾿ εἰς ταῦτα 

ἐμσείσιτοντες συμτεοδίζωνται. Τίνι οὖν, ἔφη. τοιούτῳ φίλους 
ἂν ἐγὼ ϑηρῴην; Ἐὰν νὴ “ί᾽, ἔφη, ἀντὶ κυνὸς χτήσῃ, 
ὅστις σοι ἰχνεύων μὲν τοὺς φιλοκάλους χαὶ πλουσίους 

εὑρήσει, εὑρὼν δὲ μηχανήσεται, ὅτεως ἐμβάλῃ αὐτοὺς εἰς 
τὰ σὰ δίχτυα. Καὶ ποῖα, ἔφη, ἐγὼ δίχτυα ἔχω; Ἕν μὲν 
δήπου, ἔφη. χαὶ μάλα εὐ περιπλεχόμενον, τὸ σῶμα ἐν 
δὲ τούτῳ ψυχήν, ἧ καταμανϑάνεις, χαὶ ὡς ἂν ἐμβλέπουσα 

χαρίζοιο χαὶ ὅ τι ἂν “λέγουσα εὐφραίνοις, χαὶ ὅτι δεῖ 
τὸν μὲν ἐπιμελόμενον ἀσμένως ὑγεοδέχεσϑαι, τὸν δὲ τρυ- 
φῶντα ἀττοχλείειν, χαὶ ἀρρωστήσαντός γε φίλου φροντι- 
στιχῶς ἐτεισχέψασθϑαι χαὶ χαλόν τι τιράξαντος σφόδρα 

συνησθϑῆναι χαὶ τῷ σφόδρα σοῦ φροντίζοντι ὅλῃ τῇ ψυχῇ 
χεχαρίσϑαι" φιλεῖν γε μὴν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐπιίστασαι οὐ μόνον 
μαλαχῶς, ἀλλὰ χαὶ εὐνοϊχῶς" χαὶ ὅτι ἀρεστοί σοί εἰσιν 
ὁΐ φίλοι, οἶδ᾽ ὅτι οὐ λόγῳ, ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀναπείϑεις. ]ὰ 
τὸν Αἰ, ἔφη ἡ Θεοδότη. ἐγὼ τούτων οὐδὲν μηχανώμαι. 
Καὶ μήν, ἔφη, ττολὺ διαφέρει τὸ χατὰ φύσιν τὲ χαὶ ὀρϑῶς 
ἀνθρώντῳ προσφέρεσθαι" χαὶ γὰρ δὴ βίᾳ μὲν οὔτ᾽ ἂν 
ἕλοις οὔτε χατάσχοις φίλον, εὐεργεσίᾳ δὲ χαὶ ἡδονῇ τὸ 
ϑηρίον τοῦτο ἁλώσιμόν τε χαὶ π᾿αραμόνιμόν ἐστιν. ᾿.1ληϑῆ 
λέγεις, ἔφη. 4]εῖ τοίνυν, ἔφη, τιρῶτον μὲν τοὺς φρον-: 
τίζοντάς σου τοιαῦτα ἀξιοῦν, οἷα τιοιοῦσιν αὐτοῖς μιχρό-" 

Θυξέγιες «τοιούτῳ, τίν 6]- δε εη 86ῖη. -- γὲ μήν. δα1.1,4, ὃ 
ἢ 6 πὰ ΜΙ εΙ γοη ΒΟ 6 Πον Ατί -- εὐ οἶδ᾽ ὅτι. Υρ!. σὰ 1}, β, 10 
ΧΑ μτεν τήσ » ΠᾶπΠηΠ6}) φ ἐλον. 
ὠμῃ0, ὡς ἂν βλέπουσα, νὶε 
ο,τε ἴτπα [οἱβοηάθη 8αίΖα ταῖν λέ. 
γουσα τὰ νεγθϊπάθη ἰϑί, 80. ΒΘ 
αἷς πἰϊ ἐμβλέπουσα:  μοῖξ ν͵88 
[ὅν ΒΙΙοΚοη“, --- τὸν. ἐπιμε- 
λόμενον ,ἄρῃ Αὐ πιο Κθϑπνοη“, 
ΠΝ ἀορεπϑαὶσ μίθυζα ἰδὲ τὸν δὲ 
τρυφῶντα ,ἄθδῃ γεγο ηίοπ, Αη- 
ΘρΓΘΟΠΒνΟΠ ΘΠ“. (6.) -- ὑποϑέ- 
᾿λαμλυ αν ος ἀποκλείειν, ἴοτί- 
δυδγη 8. οι] θη, ὩΔΟΝ ΠΟΥ ἐπι- 

σχέψασϑαι. . συνησθῆναι, οἰηΖο πη 
ἘΔΠ16.---καὶ..γε. ϑιεϊρογυης. 85. 
Ζυ ], 2, 53, - χεχαρίσϑαι, 6τ- 

Χϑηορἤοι, ΜΟΙ Ογδ θη, 8. Αὐῇ, 

11. χαὶ μήν, ἀπά ἀσ6}. -- 
πολὺ διαφέρει, πιὶἰέιηι ἐπ - 
ἐογ»θϑὲ, 68 κοτε νἱ 6] ἀδγδυΐ 
ἃ ἢ, γΕὶ. Κγε. ἸΚΡ, ὃ, 8: τὸ πᾶν 
διαφέρειν Περσῶν γενέσθαι οἱ- 
χεῖον ἱππικόν. --- ϑηρίον, γοπὶ 
Μοηβομθη. Υρ). σὰ ὃ 6 α.], 8, 18. 

12. τοιαῦτα νοῦ ἀξιοῦν ἰδί 4}- 
μᾶηρσὶς νοη οἴποπὶ Ζὰ ἀδηκοηάθη 
ποιεῖν, 485 5'οἢ δὺβ8 ἀἄθπὶ Βοϊροθη- 
ἄδῃ οὐρίθθι, --- ποιοῦσιν. [)88 
Ραγιϊζὶρ θοὶ μελήσει, νγ6}} ἀδὺ ϑίπη 
δύ: οἷα ποιοῦντες μιχρ. χαλεπῶς 
φέρουσιν. ἴγατὰ ΚΟΠΙΠΗὶ ἀἴ6 ἈΠΔΙΟΘῖΘ 
γοη μεταμέλει μοι ποιοῦντί τι. 

18 

10 

1 



18 χαρίζοιο δ᾽ ἂν μάλιστα. 

14 
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τατα μελήσει, ἔπειτα δὲ αὐτὴν ἀμείβεσϑαι χαριζομένην 
τὸν αὐτὸν τρόττον᾽ οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα φίλοι γίγνοιντο 
χαὶ σιλεῖστον χρόνον φιλοῖεν χαὶ μέγιστα ευεργετοῖεν. 

εἰ δεομένοις δωροῖο τὰ τιαρὰ 

σεαυτῆς ὁρᾷς γάρ, ὅτι καὶ τῶν βρωμάτων τὰ ἥδιστα, 
ἐὰν μέν τις προσφέρῃ, σρὶν ἐπιϑυμεῖν, ἀηδῆ φαίνεται. 
χεχορεσμένοις δὲ χαὶ βδελυγμίαν παρέχει. ἐὰν δέ τις 
"εροσφέρῃ λιμὸν ἐμποιήσας, χᾶν φαυλότερα ἢ. πάνυ 
ἡδέα φαίνεται. Πῶς οὖν ἄν, ἔφη. ἐγὼ λιμὸν ἐμττοιεῖν 
τῷ τῶν παρ᾽ ἐμοὶ δυναίμην; Εἰ νὴ 4έ΄, ἔφη, πρῶτον 
μὲν τοῖς χεχορεσμένοις μήτε προσφέροις μήτε ὑττομιμνή-- 
σχοις, ἕως ἂν τῆς τιλησμονῆς παυσάμενοι στάλιν δέωνται. 
ἔπειτα τοὺς δεομένους ὑττομιμνήσχοις ὡς χοσμιωτάτῃ 

τε ὁμιλίᾳ χαὶ τῷ φαίνεσϑαι βουλομένη χαρίζεσϑαι καὶ 

διαφεύγουσα, ἕως ἂν ὡς μάλιστα δεηϑῶσι" τηνιχαῦτα 
γὰρ πολὺ διαφέρει τὰ αὐτὰ δῶρα, ἢ πρὶν ἐπιϑυμῆσαι. 
διδόναι. χαὶ ἡ Θεοδότη, Τί οὖν οὐ σύ μοι. ἔφη. 
χρατες, ἐγένου συνϑηρατὴς τῶν φίλων; Ἐάν γε νὴ «1{΄. 

ἔφη, πείϑης μὲ σύ. Πῶς οὖν ἄν, ἔφη. πείσαιμέ σε; 
Ζητήσεις, ἔφη. τοῦτο αὐτὴ χαὶ μηχανήσῃ. ἐάν τί μου 
δέῃ. Εἴσιϑι τοίνυν. ἔφη. ϑαμινά. χαὶ ὃ Σωχράτης ἐπι- 
σχώπτων τὴν αὑτοῦ ἀπραγμοσύνην. 
ἔφη, οὐ πάνυ μοι ῥᾷάδιόν ἐστι σχολάσαι" 

ὠὠ Σώ- 

᾿4λλ᾽, ὠ Θεοδότη, 
Ἀ ἣν »᾽ 

χαὶ γὰρ ἴδεα 

ψ ἄγε (τὸ φαίνεσθαι); ἄδιι νγνᾶγάς 
ἀεγ αὶ. ὁμιλίᾳ υπὰ διαφεύγου- 
σα ῬΆΓΆ]16] βἰθιίθη. --- τηνιχαὺῦ- 
τα, ἄδπη οὐϑβί (ἐὰν ὡς μάλι- 
στα δεηϑῶσι) βοἰνδτι σὰ ὀιδόναι. 

18, δεομένοις, ετϑί 6 η ἢ 
516 ἀἄδηδο! νοῦ δῃβθη. -- τὰ 
παρὰ σεαυτῆς. ὕθεγ ἀἴ6 Ρτο- 
Ἰ6Ρ815. ν8]. 1], 0, 11. ζὺ τὰ ἐχ τῆς 
χώρας. 

14. τῶν παρ᾽ ἐμοί, ἈΠ Πρ ς -- διαφέρει... ἢ ψὶο ἢἶ ἢντῆι 
1] λιμόν. -- μήτε προσφέ- -- τὰ αὐτά. Εβ 8ἰπὰ ἀϊδ8 δε 

δὴ υπὰ παῦθη ἀοοὶ οἰηθη ἰδ θυ 
δεν, αἷ5. νϑηῃ β'6 [γον (πρὲν 
ἐπιϑυμῆσαι) “δεν ἄθνι νθγάθῃ, 

18. τί οὺὐν οὐ... ἐγένον, 
γεγνναπάἀογαης, ἀαΐθ ἀϊὸ Πδηάϊαυ ας: 
ἰοῖ! βοιοι οἰηροίγοίθῃ ἰδὲ, αἶβὸ 
οἴηθ ποοῖν ἰδ να !!γὸ ΑὐυΓοτγάογυης 

ροις μήτε ὑπομιμνήσκοις, 
πᾶ μ}]10}} τὰ παρὰ σεαυτῆς. 
ἔπειτα, ὁδηε. δέ. 8. 1... 1: 
τῷ φαίνεσϑαι.. καὶ διαφεύ- 
γο νυσα «ἀἀάστοι δας ἀν δ5 δυρθη- 
ΜΠ Ή" ΒΟ γνογπγοϊ ἀοϑί ἃ θῖν (- 
"ον ἀοὶπο ὕυπδι σὰ Βονν ἀμνθη"; 
ΔΙ! ογάϊηρθ Πηάοὶ 5ῖοι διαφεύγειν 
Βοηδί ῸΓ πὴϊΐ τό υπὰ [ηἴ. ννὰ8 
ἀθυῖσοηβ ῖον. Ἰοίοιί ΒΓ Ζιβί ! ] δὴ 

δἰ ἱξ ἀθαλ Ῥτᾷάβοηβ νυνὶ ΠῚ. 1ς 10. 
ΕΡϑηβο ᾿Υ͂, 0, 14. Κι. 52, 6, 2. 

ιτ0. εἴσεϑες πβι]. ἴῃ πηοὶρ δα. 
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΄’, ΄ , 2 2 -" 

χιράγματα πολλὰ καὶ δημόσια πιαρέχει μοι ἀσχολίαν" εἰσὶ 
͵ « , , μ ᾿ δὰ τὴν - 

δὲ καὶ φίλαι μοι, αἱ οὔτε ἡμέρας οὔτε νυχτὸς ἀφ᾽ αὑτῶν 
, ᾽ Η ᾿ ) ΡΞ 

ἐάσουσί μὲ ἀπιέναι, φίλτρα τὲ μανϑάνουσαι παρ᾽ ἐμοῦ 
΄ 3 , , Η » 5 τὰ ἢ 

χαὶ ἔπῳδάς. ἘΕπίστασαι γάρ, ἔφη, χαὶ ταῦτα, ὦ Σω- 
3 ᾿, , ᾽" ) 57 , , 

χρατες; ᾿Αλλὰ διὰ τί οἴει, ἔφη. ᾿“πιολλόδωρόν τε τόνδε 
. 95 )ς, , 2 δ. κ Ἑ ν ᾽ ΝΑ χαὶ ᾿ΑἸντισϑένην οὐδέτεοτέ μου αττολείπεσϑαι; διὰ τί δὲ 

χαὶ Κέβητα χαὶ Σιμμίαν Θήβηϑεν παραγίγνεσϑαι; εὖ 
, [42 - Ψ , - ἢ κ 

σϑι, ὅτι ταῦτα οὐχ ἄνευ στολλῶν φίλτρων τὲ χαὶ ἐπῳ- 
δῶν χαὶ ἐύγγων ἐστί. Χρῆσον τοίνυν μοι, ἔφη, τὴν ἴυγγα. 
[4] 2 ν " - “η τι 7, 2 δ ᾿ ,2 ΕΣ 2 

ἵνα ἐπὶ σοὶ πιρῶτον ἕλχω αὑτήν. ΑἽλλὰ μὰ 44, ἔφη, οὐχ 
2. οὖ “ ν χ ΄ )ὴηη λ ᾿ Ν 2 ν 

αὑτὸς ἕλχεσϑαι σερος σὲ βούλομαι, ἀλλὰ σὲ τήρος ξμὲ 7τ0- 
, 2 ηΝ ΄ , ΄ ΄ 2 ὴ 

ρεύεσϑαι. ᾿,1λλὰ πορείσομαι, ἔφη" μόνον ὑτιοδέχου. ᾿.1λλ᾽ 
ὑποδέξομαί σε, ἔφη, ἐὰν μή τις φιλωτέρα σου ἔνδον ῃ. 

3 ΄ -" , , ΄ 

Ἐπιιγένην δὲ τῶν ξυνόντων τινά, νέον τε ὄντα χαὶ τὸ 
σῶμα χαχῶς ἔχοντα. ἰδών, Ὥς ἰδιωτιχῶς, ἔφη, τὸ σῶμα 

ΣἹ γ: “ ) ͵ ῃ , , 3 
ἔχεις, ὦ Ἐπίγενες. καὶ ος, Ιδιώτης γάρ, ἔφη, εἰμί, α 

-- ἐάσουσι, »γϑπῃ ἴος 56 εἴνα θυ ιη!οηε Ἀράδηβατιὶ ἀον Ἠδιᾶγθη, 
καηΓρ νου] αββθὴ ψνοἹ 6, ὑπ ἀΐοἢ 
Ζὰ ὈΘΒΌΘ θη. --- φίλτρα. .«ἐπῳ- 
διὰ δι... να ..}}..θ,.10 ἡ. ΝΙΙ φίλαι 
Ροζοιοπηοί ϑοκγαίοβ Πΐθν. βόμογΖ- 
Ὠαίογνν οἶβ βϑοὶηθ Εγοαπάθ, ἀΐθ δ. 
ἄυτγο ΖΔ ΘΓ 6] ἃη [0 ἢ ΖΙ6Π6. 
ΝΥ ἃ5. ἃ0ὲ} πηὶϊΐ ἀθη Ζδυεγροβᾶηρθῃ 
εἰρη 16} βεπηθίη. δ, θρβίθ ἢ! πη 
808. ΡΙδί. ΟΠᾶγπι. Ρ. 151, Α: τὰς δ᾽ 
ἐπῳδὰς ταύτας τοὺς λόγους εἶναι 
τοὺς καλούς. 

11. 4πολλόδωρον, εἶπον γθη 
ΒΟ τα 6 5᾽ ἰγθιθϑίθη Ἀπ ἢ ηρΌΓη, ἀθιη 
Βοκιαίοβ 4|1608 ψᾶγ. Ρ]αΐί, ϑυρ. 
Ρ. 118. Ρβουάοχοη. ΑΡο]. ὃ 28. -- 
Αντισϑένην. 8. τὰ 1], ὅ,1, θεν 
ἈΝ ης υπὰ Σιμμίας 6.1) 2, 48. 

. χρῆσον, οἶδ. -- τὴν 
ΠΟΥ ἀεοίποη Ν᾽ δη ἀθἢ δ 8, 
ἀ, 1. ἀεῖη Ζαυροτγταά, δυΐ ννεὶ]- 
65 ἀδγ δορεὶ ΝΥ δῃάθ 8}5 σορυη- 
ἄθη νγ, ἢδ8 Ἀδὰ ννυγάδ σϑάγθῃϊ, 
ἰπάδηι τηδὴ σον 886 ζδαθογ [οὐ θη 
(ἐπῳδα() Βρτγϑεῖι. --- ἐπὲ σοί, ὰπὶ 
ἀϊο Πογθοϊ Ζα Ζ 8} ΒΘ Τη. ἴρὰ Ζὰ 
Ι, 8, 11. ---ἐὰν.. ἔνδον ἡ. θΪε 

ἀΐδ οἴπθη ΕἸη]αβ θερθῃγοηάθη [16Ὁ- 
ΠΆΡΘΓ ΔΒΒΟΠ] εἴβθη γγΟἸ] θη, ννᾶΓ: 
ἔνδον ἕτερος. ΗϊδΡ ἰδέ τις φιλω- 
τέρα τὰ νογβίθμθη νἷθ ὃ 18 φίλαι. 

12. [πῃ41{: [οἱ Βοδ θυποθη Κτγὰϊ- 
ἰἰροὴ ἀθη Κῦγρον ὑπὰ τηϑοῆθη ἄθη 
Μοηβοι θη πἰοθί Ὀ]οίβ ζὰπὶ Κτίορο 
(ἀομες, βοηάθυῃ ΔῈ 0} σφ ΒΟ  ΟΚίον 
σὰ 76! ποῦ Ασθοὶζ ἀπὰ [Δ ΠΙΡ6Γ ΖῸΓ 
Αὐβθι! σης ἀ68 αεἰβίεβ. γε}... 2, 
Μὲ φῦ ἀπε υρῤρεάομ ες » Ἵν 14... 

Ἐπιγένην, οὐκ ἀδθ5. Αηιὶ- 
Τερ 88 Αἰῃδη. --- ἰδεωτεχῶς. 
Υ6]. σὰ 1], 1, 1 υπά Ρ]αί. ἀδ Ιμερ6. 
Ρ. 899 Ε;: εὖ τὸ σῶμα ἔχων χαὶ 
μὴ ἰδιωτιχῶς ἡ ῃ φαύλως. - ἐδι ώ- 
της γάρ. Νεροη γάρ 8. τὰ , 
4.9. Μὶὶ ἀδθν αγιηπαβικ πὰ θὲ ἰοὴ 
πἰομῖβ. σὰ Βοδ ἴρη, ἀδίαγ πὰρ 6 ἴθ ἢ 
ἃπάρτο, πόθο Βοβίγοθαησοη. [88 
ἰδὲ ἀθὺ δίπη ἀΐθβθβ Δ ογίβρίο 8, ἀδ8 
8 ὁἢ Ερίσοπϑϑ δυῖ τυ πὰ ἀθγ οἰβϑηις- 
Ἰϊομθη πὰ ὕρογίγαροπθη Βεἀθυϊαηρ 
γοη ἐδιώτης ΘΠ} .. αγδυΐ 80- 
κταίοβ : Οὐδέν γε μᾶλλον (ἰδιώτης 
εἶ τῶν) . ., ἀ. 1. ἀΐϊεὸ Αὐβθ]άυηρ 

18 

1 

18 
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Σώχρατες. Οὐδέν γε μάλλον, ἔφη, τῶν ἕν Ὀλυμπίᾳ μελλόν- 
των ἀγωνίζεσθαι" ἢ δοχεῖ σοι μιχρὸς εἶναι ὃ περὶ τῆς 
ψυχῆς πρὸς τοὺς πολεμίους ἀγών, ὃν ᾿4“ϑηναῖοι ϑήσουσιν. 

2 ὅταν τύχωσι; χαὶ μὴν οὐχ ὀλίγοι μὲν διὰ τὴν τοῦ σώ- 
ματος καχεξίαν ἀποϑνήσχουσί τὲ ἐν τοῖς ττολεμιχοῖς χιν- 

δύνοις χαὶ αἰσχρῶς σώζονται, ττολλοὶ δὲ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο 
ζῶντές τε ἁλίσχονται χαὶ ἁλόντες ἤτοι δουλεύουσι τὸν 
λοιπὸν βίον, ἐὰν οὕτω τύχωσι. τὴν χαλεπωτάτην δουλείαν. 
ἢ εἰς τὰς ἀνάγχας τὰς ἀλγεινοτάτας ἐμπεσόντες χαὶ ἐχτί- 

σαντες ἐγίοτε τελείω τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς τὸν λοιπὸν 
βίον ἐνδεεῖς τῶν ἀναγχαίων ὄντες χαὶ χαχοτταϑοῦντες δια- 
ζῶσι" πολλοὶ δὲ δόξαν αἰσχρὰν χτῶνται διὰ τὴν τοῦ σώ- 

8 ματος ἀδυναμίαν δοχοῦντες ἀποδειλιᾶν. ἢ χαταφρονεῖς 
τῶν ἐπιτιμίων τῆς χαχεξίας τούτων. χαὶ ῥᾳδίως ἂν οἴει 

φέρειν τὰ τοιαῦτα; καὶ μὴν οἷμαί γὲ σπτολλῷ ῥᾷάω χαὶ 
ἡδίω τούτων εἶναι, ἃ δεῖ ὑπομένειν τὸν ἐπεμελόμενον τῆς 

τοῦ σώματος εὐεξίας" ἢ ὑγιεινότερόν τε χαὶ εἰς τἄλλα 
χρησιμώτερον ἐς εἶναι τὴν καχεξίαν τῆς εὐεξίας; 

4 ἢ τῶν διὰ τὴν εὐεξίαν γιγνομένων καταφρονεῖς; χαὶ μὴν 
στάντα γε τὰἀγναντία συμι ϑαίνει τοῖς εὖ τὰ σώματα ἔχουσιν 
ἢ τοῖς χκαχῶς. χαὶ γὰρ ὑγιαίνουσιν οἱ τὰ σώματα εὐ ἔχον- 
τες χαὶ ἰσχύουσι" χαὶ ττολλοὶ μὲν διὰ τοῦτο ἔχ τῶν πο- 

ἀε8 Κῦγρϑυβ ἰδέ ἀϊγ θθδηβονυ θηὶρ ΖῈ χωσι. γε!. ὃ 1. ἨδΊ θη. ἸΝ, 1,84: 
ΟΡ] 5Β6ὴ 418. ἄθπθῃ, ἀΐο ἴῃ ΟἸ γπρὶὰ χαὶ ἂν οὕτω τύχωσιν, ἔστιν ὅτε 

Κἂπηρίθη υνο! θη, ἀϊθ δυοῖ ἐδιῶ- 
ται βίη πὰ ἀσο0} πἰολιί ἐδιωτιχῶς 
ἔχουσι τὰ σώματα.--ϑήσο υσιν, 
ἃη8ί6] 1] 6 Ψψοτγάδῃ. -- ὅταν 
τύχωσιν, ΠΕ ἀγῶνα ϑέντες 
(νὸ Θεκοη. ΑΧ, 28: οὐχ, εἰχῆ αὐ- 
τόν, ὅπου ἂν τύχωσιν, ἀπέβαλον) 
ἀ. Ν. θεῖ δυβίον αεἸ ἐβοη ἢ εἰ. 
,. ἀποθνήσχουσί τε... χαὶ 

αἰσχρῶς σώζονται, υοὶ }Ὀ6)"- 
ομηΐ... υοὶ ἐμ) 67" τ ἰβεγ τ: πὰ - 
δι᾿ αὐτὸ τοῦτο, ἅ. διὰ τὸ 
χαχῶς ἔχειν τὰ δε ώϑτα: πε ἤτοι 
.. ἥ 5ιἄγκοῦ 8ὶ8 δ]οίβεβ ἢ... ἢ, 
Ὑνο οθο5. ἰῇ ἀ6Γ βρᾷίογοη Οτδοϊιἂι 
ἱπη πη ΓΙ ΟὮΣ ἄυγονν ὀγβίογοβ ψΓ- 
ἀγτᾷηρσί νυἱγά. --- ἐὰν οὕτω τύ- 

χαὶ ἀπέχτειναν ἀλλήλους, ψ δῃ ἢ 
65. 80 Κομιδῇ 50}. -- ἐχτί- 
σαντες, ὑπὴ 510} Ἰοβζυ κϑαίθη. --- 
πλείω... αὐτοῖς, δ 815 
νογῦροι δῖε ζὺ νογίὔροη 
δίίεδη. 

8. τὰ ἐπιτίμια, ϑιταίδη, ἀ. ἢ 
Νδον τοῖο; τούτων βεδότι πε! 
ἐπιτιμίων Ζιιβ8 ΠΙΠΊ6Η. --- χ αὶ “μή ». 
5. χα], 6, 8. --- πολλῷ... ἃ δεῖ. 
Κοηδβίγαϊογο τούτων (τ. ᾿ἐπιτιμίων) 
π. ῥάω δὲ: ἡδίω, (ταῦτα) εἶναι. ἃ 
δεῖ. “- ὑγιεινότερον Ἶ χφη- 
σιμώτερον. . ἐξα ἀδα Νοὺ- 
{τ 5 5. Ζὰ 1], 

4. διὰ τοῦτο, ἀδαδδγδι: ἀϊο- 
Βὸτ ΒοΒΟΝ ΙΓ δ} εἰ τ, -ο ἀφορ- 
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λεμιχῶν ἀγώνων σώζονταί τε εὐσχημόνως καὶ τὰ δεινὰ 
πάντα διαφεύγουσι, “τολλοὶ δὲ φίλοις τε βοηϑοῦσι χαὶ 
τὴν πατρίδα εὐεργετοῦσι καὶ διὰ ταῦτα χάριτός τε ἀξιοῦν- 
ται χαὶ δόξαν μεγάλην χτῶνται χαὶ τιμῶν χαλλίστων 
τυγχάνουσι χαὶ διὰ ταῦτα τόν τὲ λοιτὸν βίον ἥδιον χαὶ 
χάλλιον διαζῶσι καὶ τοῖς ἑαυτῶν σιαισὶ χαλλίους ἀφορμὰς 
εἰς τὸν βίον χαταλείπουσιν. οὔτοι χρή, ὅτι οὐχ ἀσχεῖ 

δημοσίᾳ ἡ πόλις τὰ χερὸς τὸν τιόλεμον, διὰ τοῦτο χαὶ ἰδίᾳ 

ἀμελεῖν, ἀλλὰ μηδὲν ἧττον ἐπιμελεῖσϑαι. εὑ γὰρ ἴσϑι, 

ὅτι οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι οὐδὲ ἐν πράξει οὐδεμιᾷ 
μεῖον ἕξεις διὰ τὸ βέλτιον τὸ σῶμα “:-αρεσχευάσϑαι. πρὸς 
γεάντα γάρ, ὅσα πράττουσιν ἄνϑρωτστοι, χρήσιμον τὸ σῶμά 
ἐστιν" ἐν πιάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώματος χρείαις ττολὺ δια- 

φέρει ὡς βέλτιστα τὸ σῶμα ἔχειν" ἐπεὶ χαὶ ἐν ᾧ δοχεῖς 
ἐλαχίστην σώματος χρείαν εἶναι, ἐν τῷ διανοεῖσθαι, τίς 

2 Ἂν “ , η Ἢ ,η , ΄ 

Οὐχ οἶδεν, τι χαὶ ἐν τούτῳ ττολλοὶ μεγάλα σφάλλονται 
διὰ τὸ μὴ ὑγιαίνειν τὸ σῶμα; χαὶ λήϑη δὲ χαὶ ἀϑυμία 
χαὶ δυσχολία χαὶ μανία ττολλάχις ττολλοῖς διὰ τὴν τοῦ 

σώματος χαχεξίαν εἰς τὴν διάνοιαν ἐμτείσετουσιν οὕτως, 

ὥστε χαὶ τὰς ἐπιστήμας ἐχβάλλειν. τοῖς δὲ τὰ σώματα 
εὖ ἔχουσι πολλὴ ἀσφάλεια χαὶ οὐδεὶς χένδυνος διά γε 

τὴν τοῦ σώματος χαχεξίαν τοιοῦτόν τι πιαϑεῖν, εἰχὸς δὲ 

μᾶλλον πρὸς τὰ ἐναντία τῶν διὰ τὴν χαχεξίαν γιγνο- 
μένων τὴν εὐεξίαν χρήσιμον εἶναι᾽ χαίτοι τῶν γε τοῖς 
εἰρημένοις ἐναντίων ἕνεχα τί οὐχ ἂν τις νοῦν ἔχων ὕτπτο- 

μάς., 8. Πρ ,.11; ἐν τούτῳ, ἐν ᾧ δοχεῖς .. εἶναι, ἐν 
ὃ. ὅτι ἡ πόλις τα ποῦς τι δι, πολλοὶ μεγάλα σφάλλονται. 

τὸν πόλεμον. Υα!. ἄρῃ Τῇ, δ, -- τὴν διάνοιαν, ἀὰ58 6ηκ- 
15 δΔυβρεβργοομθηθη ΤΆ 66]. -- ἀλλὰ γ ΘΓ ὃ 5 6 ἢ. -- χαὶ. ΣΕ ΚΣ Ζῃ 
μηδὲν ἧττον, εἰβᾶηξε χρή. Ι, 1, 4. --- τὰς ἐπιστήμας ἀϊς 
ἐν} - οὐδέ, ἀὰο κἰομί. νου μαπάοποι Κοημίηἶβ86. 
αηἀ ἃπ0}} πο ὁ οἰ πη ἃ], γῈ]. 1. 2υ ἀσφάλεια χαὶ οὐδεὶς 
Π|, Δ... 4. -- μεῖον ἕξεις Ξ--: κίνδυνος ετβᾶηζε ἐστί. -- γε 
μείων ἔσῃ. -- πολὺ διαφέρει, ἰδὲ πἰπευροίῶρί, νν6}} τοιοῦτόν τι 
ΜΙ ΜΝ 11. 11. παϑεῖν δύο ἃι58 δηάθγθῃ ὕτ- 

θ. ἐπεί, ἀδ, ἀδπη, νρ]. 11, 7, βδοῆθη τηδρ!οῖ ἰβί. --- εἐἰχὸς 
ΠπῊΝΞΞ δοκεῖς Ξε ριΐαδ. --- τίς δὲ μάλλον Υἱοῦ ἰδὲ 68 
οὐχ οἶδεν, ἃ. ἢ. 4116 νυ ίββθῃ 6856. δυροηβοῃοί] 10} “. --- καίτ οὗν 51 8 
απὰ ἀὰ Κδηηίοδι 68. 810}. νυίββοῃη. -- αὐ υ6)0. -- νοῦν ἔχων, ἀδτγ 
Κοηβίν, ἐπεὶ τίς οὐχ οἶδεν, ὅτι χαὶ δεῖ παίοπι ἡ εγβίδηἀεο 1581. 

ὅ 
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, ᾿ ᾿ Ν ᾿ 32 ΄ - 

8 μείνειεν; αἰσχρὸν δὲ χαὶ τὸ διὰ τὴν ἀμέλειαν γηρᾶναι. 
Ἂν Ν 5 δ) ΄, ν -» 

πρὶν ἰδεῖν ἑαυτὸν ποῖος ἂν χάλλιστος χαὶ χράτιστος τῷ 

18 
ἵ 

᾿ ΄ .- 

σώματι γένοιτο 
ἐπ ᾿ 2 2 Ἂν Ξ Ζ - ΕΝ 

ταῦτα δὲ οὐχ ἔστιν ἰδεῖν ἀμελοῦντα᾽ οὐ 
Ἀ ᾿ ᾿ 7 ᾿΄ 

γὰρ ἐϑέλει αὐτόματα γίγνεσϑαι. 
3 - ΄ ΄ ΄ ΄“ ΄ ᾿ 
Οργιζομένου δέ ποτέ τινος, οτι προσειττών τινα χαί- 

2 2 ΄ 

οειν οὐχ αγντιτυροσερρήϑη., Γελοῖον. 
- 2 ΄ ΄ 

σῶμα χάχιον ἔχοντι ἀπήντησάς τῳ. 
ἔφη, τό, εἰ μὲν τὸ 

χ ΒΡ 2 ,"“ 

μὴ ἂν οργίζεσϑαι. 
[4 δα ᾿ ᾿ 2 ΄ ΄ 

ὅτι δὲ τὴν ψυχὴν ἀγροιχοτέρως διαχειμένῳ περιέτυχες. 
τοῦτο σὲ λυπεῖ. 

“Ἄλλου δὲ λέγοντος. 
» ΄ ΄ 2 ᾿ ’, 

ἔφη, τούτου φάρμαχον ἀγαϑὸν διδάσχει. 

΄ο ΒῚ - ᾿ 3 ΄ 

ὅτι ἀηδῶς ἐσϑίοι. χουμενός. 
2 ΄, ’ 

ἐρομένου δέ. 
- ψ ᾿ , “ ΄ ν ἐν Ποῖον; Παύσασϑαι ἐσϑίοντα, ἕφη, καὶ ἡδιόν τὲ χαὶ εὺ- 

“ ς δ ᾿ ΄ 

τελέστερον χαὶ ὑγιεινότερον διάξειν “τταυσάμενον. 
"Ζλλου δ᾽ αὖ λέγοντος. 

“ χ » 3 ςε -“- 
οτιε ϑεέρμὸν εἴη παρ ἑαυτῷ 

Α «᾿ , 3 , 5 - - , 

τὸ ὕδωρ, ὃ σπείνοι, Ὅταν ἄρ᾽, ἔφη, βούλῃ ϑερμῷ λούσα- 

σϑαι, ἕτοιμον ἔσται σοι. 

λούσασϑαι. ᾽.1ρ᾽ οὖν, 

8. ἐδεῖν ἑαυτὸν ποῖος, Δη- 
(ἰοἰραίϊοη ἀθὸ5 Τοηνοῦίοβ, ννῖο ΙΥ͂, 
11. 19. πη; Ἃ, 19. Δ εβεη ποῖος 
τὰ σφίσι: - ἐθέλει, ΡΠ κι. 
ὀεζοι. ΙΝ, 18: ὅσα ἡ, γῆ. φύειν 
ϑέλει. Ηΐον. 1, 29: ὁ δὲ ἔρως 
πολὺ αὖ ἐθέλει ἥκιστα τῷ τυ- 
ράννῳ ἐγγίγνεσϑαι εἴν. Ηδτγοά. ΥἹ], 
ΒῸ. ὦ ας 151:1: 

18. Τα}: 56.115 νογβοῃίοάθηρ, 
(6115 τὰδθνποπάθ, (6115 βίγαίοπάθ Αα5- 
ϑργάοιο ἀθβ Βδοκναίθβ, 8... ἀΐϊὸ Εἴη- 
Ἰοϊίαηρ ὃ 934. 

1. διακείμενο ς Ξεα νυν ρ “. 
-- τοῦτό σε λυπεῖ, εἷῃ εἰομὶ 
ΘΌθη δηβιδίκι 65 ἈΠΔΚΟΙ θα, 815 
ον γον ορ ηβοη ννᾶγο ΤΠ Ἑλοῖον 
ὅτι... οὐχ αν ὠργίζου. 

νὴ ἀηδῶς. ὉΠ ΔΡροί" “ ἡδέως 
Π, 1. 80. - ἄχουμεν ΕΝ Αὐχίὶ 
υπὰ Ενουμα ἀ68 ϑοκῖ. -- τούτου 
φάρμακον, ναὶ. 1], 8, ὃ. -- 
ϑν τις διάξειν, ννὶὸ ΠῚ, 2, 16: 
χαὶ... ὑπαχούσεται. Ῥθεπῃ ἴῃ ἀδν 

ἔφη, 
, Ὶ , Β] - 

ται πίνοντές τε αὐτὸ τοὶ λουομέενοι αὐτῷ: 

Ἑλληνικῶς. 

3 ΣΝ , »" ᾿ “ 

᾿λλὰ ψυχρόν, ἔφη. ἐστὶν ὥστε 
χαὶ οἱ οἰχέται σου ἄχϑον- 

Χ ν ,2 

ἴα τὸν “4, 

ΟΓ. Τροίᾳ ννυῦγάθ 65 μοὶ ίβθῃ: Παῦσαι 
ἐσϑίων, καὶ... διάξεις παυσάμενος, 
Δυ[ῃῦγϑηῃ, ΥΩ δ6 δὴ 95.802 
βαιΐ ᾿5(. 

ἘΝ παρ᾽ ἑαυτῷ “αὐλὸς ἐμὲ", 

-- ἀλλὰ ΠῚ Εἰπυναπὰ υὶο ἰαΐ. 
ἔηῖηιο. --α τυχροὸν. ὨᾺ Βομιδίηναν 
βίαι! ἀδ8 Κοιηραγαιϊνβ. 8ο δυάεί 
β΄ οἢ πδοῖ οἰηθαὶ Ῥοβὶ τὶν δὰ ἢ ἄγ 
Β]οῖξο ΤηΠαϊν. οὔθηβο το υνϊΐ 
ὥστε υαπὰ πεἰΐ ὡς. , Ἀγτορ. ἡ Α- 
15: ὀλίγοι ἐσμέν, ὥστε ἐγχρατεῖς 
εἶναι αὐ τῶν. 'ι ὃ, εν ἰδιώτας 
ὄντας, ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίζε- 
σϑαι. Θεκοι. ΧΙ Σχληρά 
ὡς ἥ γὴ ἔσται κινεῖν τῷ ζεύγει. 
νι πς 11, -- λουόμενοι, 
ΝΙοοτῖβ: λοῦται Ἀττιχῶς, λούεται 

Χρῃ. Ξοϊιοῖηι ἰδ 5 βἰο ἢ 
βονον ἀϊοβοῦ αἷς ἀδὺ νογκάγχζιθη 
Εοτι. θοάϊοηΐ σὰ ἰνοη. ὃ. δὶ], 
ΝΕ ὃ 2, 22. Εν. ἱ, 8. 11. ΕΥ̓͂, δὲ «- 
τσ μὰ τὸν δ4ὲ. δ αὐ ἢ δὰ 

-- ἐν Ἡσχληπιοῦ. πϑπιϊοῖι γεῷ, 
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ἔφη" ἀλλὰ χαὶ πολλάχις τεϑαύμαχα, ὡς ἡδέως αὐτῷ 
σιρὸς ἀμφότερα ταῦτα χρῶνται. Πότερον δέ, ἔφη, τὸ 
χσεαρὰ σοὶ ὕδωρ ϑερμότερον γιεῖν ἐστιν ἢ τὸ ἐν ᾿4σκχλη- 
σιοῦ; Τὸ ἐν ᾿᾿σχληπιοῦ, ἔφη. Πότερον δὲ λούσασϑαι 
ψυχρότερον, τὸ παρὰ σοὶ ἢ τὸ ἐν ᾿Ἵμφιαράου; Τὸ ἐν 
᾿μφιαράου, ἔφη. Ἐνϑυμοῦ οὖν, ἔφη, ὅτι κινδυνεύεις 

δυσαρεστότερος εἶναι τῶν τὲ οἰχετῶν χαὶ τῶν ἀῤῥω- 
στούντων. 

Κολάσαντος δέ τινος ἰσχυρῶς ἀχόλουϑον, ἤρετο, τί 
᾿, -" , [4 ΒῚ ᾽ ᾿ , 

χαλεπαίνοι τῷ ϑεράπτοοντι. τι, ἔφη, οψοφαγίστατὸός τε 
Ρ)} ᾽, ΄ ᾿ ΄, ᾽ν , 

ὧν βλαχότατός ἐστι χαὶ φιλαργυρώτατος ὧν ἀργότατος. 

Ἤδη ποτὲ οὖν ἐττεσχένψψω, ττότερος σελειόνων τιληγῶν δεῖ- 
χὰ 5 ΄ 

ται, σὺ ἢ ὁ ϑεράπτεωγ; 
΄ ᾿ δι , "7 , 

Φοβουμένου δέ τινος τὴν εἰς ᾿Ολυμττίαν ὁδόν, Τί. 
-» ν ΄ Ρ] Ἢ ͵ ν᾿ Δ [4 Ἀ 

ἔφη, φοβῆ τὴν πορείαν; οὐ χαὶ οἴχοι σχεδὸν ὁλὴν τὴν 
τἡμέραν πιεριττατεῖς χαὶ ἐχεῖσε “τορευόμενος στεριττατήσας 
ἀριστήσεις, τιξριττατήσας δειτινήσεις καὶ ἀνατταύσῃ; οὐχ 
οἶσϑα, ὅτι, εἰ ἐχτείναις τοὺς ττεριττάτους, οὺς ἐν τεέντε 

ἢ ἕξ ἡμέραις ττεριτιατεῖς, δᾳδίως ἂν “ϑήνηϑεν εἰς Ολυμ- 
χείαν ἀφίχοιο; χαριέστερον δὲ χαὶ προεξορμᾶν ἡμέρᾳ 

μιᾷ μᾶλλον ἢ ὑστερίζειν. τὸ μὲν γὰρ ἀναγχάζεσϑαι πίε- 
θαιτέρω τοῦ μετρίου μηχύνειν τὰς ὁδοὺς χαλεπόν, τὸ δὲ 
μιᾷ ἡμέρᾳ πλείονας πορευϑῆναι χεολλὴν ῥᾳστώνην χεαρέ- 
χει κρεῖττον οὖν ἐν τῇ ὁρμῇ σπεύδειν ἢ ἐν τῇ ὁδῷ. 

“Ἄλλου δὲ λέγοντος, ὡς παρετάϑη μαχρὰν ὅδὸν στο- 

ἰπ Αἰποη. -- ἐν ἀμφιαράου. τυδΐοη [οἰσθη. Υρ]). Κι. 59, 1, 3. 4. 
Πογ ΤΟΠΡΟ] ἀθ8 Απιρ γᾶν [ἃ ρ᾽ 
θεῖ Θγορὰβ ἰἴπ Βδοιίίεη, θεὶ ἄθιῃ 
5101} οἷηθ Ἠδι!406}16 θεἴαπά. 

ἡ. ἀκόλουϑος, οαϊΐδοφια, ἃ δ᾽ 
Ὀιίοηθν, ἀδθν ἀδθη ἤρφγγη ᾿6 ᾽πὶ 
Δυβροίιθη Ρορ) οἰ οί, Υρ]. ΒΒ. 

ὅ. χαὶ ἐκεῖσε, 00} ἀ. 
περιπατήσας .. πε ἱπατή- 
σας, Δπδρβοιᾶ ὀἴνπα μὲν .. δέ, 
νγῖ} οὔθ ἀερσοηβαίζ υηὰ οἴνπὸ ὟΝ 
βοηάοτθη Νδομάγαοϊς : ἀἄθ νυ ἱ 6 - 
ἀοτπο  ίθη δ θη υυἱγὰ (νυνὶ ννθηη 
ἀὰ ποθι τοῖβοϑί) ἔββοη υὑπὰ Αὐ8- 

-- ἐχτείναις, δυβά διηϑί, ἀ. 1. 
ἴῃ οἴπε [᾿πἰ6 Ὀγϊηρϑί, οὐδν ἃἢ - 
οἰπδηάον τοὶ μθϑί. --Ὁ ΡΟ: 
περιπατεῖς, ἴῃ Αἰπρη. --- ἡ μέ- 
ϑᾳ μιᾷ, υπ εἴπη. ΤΡ. -- 
μᾶλλον, ῬΡοξέίμιδ, Ἰῖο θ τ, σομῦγι 
4180 ἴηι σὰ χαρεέστερον βοηάθτῃ 
τὰ προεξορμᾶν. 8. τὰ Π6]]. ΥἹ, 
1, 1. --- πλείονας, ῃᾷ π}. ὁδούδ, 
-- ἐν τῇ δρμῇ σπεύδειν. ἘΓ 
80}} εἰ οἢί ̓  ὦ τ νοῦ ἄθῃ δ ερο 
(οθθη φοβῇ) τὰς ἀθπὶ Αὐυΐθτγαοῇ 
ὔφογη, 

4 

ΠΣ] 
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ρευϑείς, ἤρετο αὐτόν, εἰ χαὶ φορτίον ἔφερε. ὰ “1 
οὐχ ἔγωγ᾽ » ἔφη; ἀλλ τὸ ἱμάτιον. Ἰϊόνος δ᾽ ἐπορεύου, 
ἔφη, ἢ καὶ ἀχόλουϑός σοι ἠχολούϑει; Ἤκολούϑει, ἔφη. 
Πότερον χενός. ἔφη, ἢ φέρων τι; Φέρων νὴ “4. ἔφη, τά 

τε στρώματα χαὶ τἄλλα σχεύη. Καὶ πῶς, ἔφη, ἀπήλ- 
λαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ; Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ἔφη, βέλτιον ἐμοῦ. 

Τί οὖν; ἔφη, εἰ τὸ ἐχείνου φορτίον ἔδει σὲ φέρειν. πῶς 
οἴει διατεθῆναι; Καχῶς γὴ ΖΔ, ἔφη" μᾶλλον δὲ οὐὸ 

ν ἠδυνήϑην χομίσαι. Τὸ οὖν τοσοῦτον ἧττον τοῦ τται- 
αἷς δύνασθαι πονεῖν ττῶς ἠσχημένου δοχεῖ σοι ἀνδρὸς 

εἶναι; 
Ὁπότε δὲ τῶν ξυνιόντων ἐπὶ δεῖπνον οἱ μὲν μι- 

ἀρ σνν ας ΤΥ ΟΓΕ Εν ς : : 
χρὸν ὄψον, οἱ δὲ πολὺ φέροιεν, ἐχέλευεν ὃ Σωχράτης τὸν 
παῖδα τὸ μιχρὸν ἢ εἰς τὸ κοινὸν τιϑέναι ἢ διανέμειν 
ἑχάστῳ τὸ μέρος. οἱ οὖν τὸ πολὺ φέροντες ἡσχύνοντο 
τό τὲ μὴ κοινωνεῖν τοῦ εἰς τὸ χοινον τιϑεμένου χαὶ τὸ 
μὴ ἀντιτιϑέναι τὸ ἑαυτῶν" 
εἰς τὸ χοινόγ᾽ 

φερομένων, 

ἐτίϑεσαν οὖν χαὶ τὸ ἑαυτῶν 

χαὶ ἐπεὶ οὐδὲν σπτλέον εἶχον τῶν μιχρὸν 
΄ Ἵ. - 2 - 

ἐχταύοντο ττολλοῦ οἰνψωγουντὲς. 

Καταμαϑὼν δέ ποτε τῶν ξυνδειτενούντων τινὰ τοῦ μὲν 
7 . ἐν ὍΝ ὅν "ἢ 2 κ' ὁ ΣΝ ᾿ 

σίτου πεπαυμένον, τὸ δὲ οἶνον αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ ἐσϑίοντα, 
“ἤ , 2 , 7 

λόγου ὄντος ττερὶ ὀνομάτων, ἕχαστον 
2 ) [4] » »᾿ 

ἑῷ οἵῳ ἔργῳ εἴη, 

0. ἀλλά, ϑοηάρδιῃ Πα". --- βοίομον Κοπιπιὶ οιϑὶ δυΐ ϑοκτγαίθε᾽ 
μᾶλλον δέ, Κοιηιρίογοηὰ νὶὸ υδὲ 
Ῥοίϊιι5 ; νΒ]. Κγτορ. ἕΥ͂, 4, 49. ---το- 
φοῦτον ἧττον, να οἵἐ μηδὲν 
ἧττον, πολὺ ἧττον ἃ. ἅδη]. Υ8]. 
Ιαί. ἈΡοΙ. ῶ5 Π: τοσοῦτον σὺ 

ἐμοῦ σοφώτερος εἶ. --- τοῦ παι- 
δός, 415 ἀδθν 5 ΚΙίανο. ϑ5Κίανδη 
γγἅγθἢ γ0 (6 Γ Ῥα!ἄβιγὰ ΒΘ ΒΟ  ο5- 
86ῃ, 4|850 οὐχ ̓ σχημέν οι. --- ἡ σχὴ- 
μένου .. ἀνδρός. Υᾳὶ!. 11, 12, 
ἡκῖιδὲ 

14. Ιη}ᾶ}: ϑοκτιαίοβ ἴθ] δῖ 
ΜΙ ρίκο. ἀπὰ ΕἸ οἰ νοὶ ΠῚ 
Εββοη ἀπὰ βρυϊολ βίον ἴῃ ἀγοὶ νοὺ- 
βομιοἀδηθῃ (Θεβργᾶοινοη ἀνθ ον 808. 

1. ξυνιόντων ἐπὶ δεῖπνον. 
Ἐξ πᾶπάθ!ι οἷν σαπᾷοιδί πόθο πἰομὶ 
ἀπ οἴποη ἔρανος, ΒοΚηΐοῖς ; οἷ 

ΡΘΗ] ΆΒΒΌΠΕ, ζυβίδηἀο. ἀῦγο ἀὰβ 
εἰς τὸ χοινὸν τιϑέναι υπὰ δια- 
νέμειν ἕ. τὸ μέρος (5 εἴη ΤοΙ!). 
-- τὸ τε.. χαὲ τὸ, βονὶε 
οἰποιβοὶίβ. . 50 δη ἀδγουβοὶ 8. 
-- φερομένων νότπῦ φέροιεν 
πὰ φέροντες. )ῈὲΓ (θεὶ ἀϊοξοηὶ 
γ γθααι θοβοιάογβ δ σ 6) Δ δ πο} 
ΖΦ} Ἰβο δὴ ἃΚαϊν ῦ πα πηδάϊαὶοῦ ΕοτῖΩ 
(5. τὰ Θδκοη. 1, 0) Πυάδι 5᾽οῖν 80 
νοὶ δῃάογθῃ δ ουθ δὴ υνὶὸ στρατεύ ει» 
υπὰ στρατεὺ ̓ εσϑαι, ἀνάχοιν» ον ον 
ἀναχοινοῦσϑαι, παρέχειν υμὰ πὰ 
ἔχεσϑαι υ ἃ. -οἐπαύοντο πὸ 
λοῦ ὁψωνοῦντες. Υοιὶ Θ0ΚΥ. 
᾿ιο [πὲ 685. θεοὶ Αἰποηδον ΥἹ, ν.2τ40: 
ὀψωνεῖν πλείονος τῶν δυεῖν ὅρα- 
χμῶν χαὶ ἡμίσεος οὐχ ἐπέτρεπε. 
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ἼΣ ᾿, », 5... 5 ὃ ᾿ ᾿ Ξ ὅς Ἢ " Ι: ΣΥ̓ΕΕ1) 
χοιμεν ἂν, ἔφη, ὦ ἀνδρες, εἰχιεῖν, ἐπεὶ ττοίῳ τιοτὲ ἔργῳ 

Β 2 , ἍΝ ον ΄ ν ᾿ ΄ 

ἄνϑρωττος ὀψοφάγος χαλεῖται; ἐσϑίουσι μὲν γὰρ. δὴ σιάν- 
᾿ς ᾿ “ “ ) 2 

τες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον, ὅταν τταρῇ" ἀλλ᾽ οὐχ οἰμαί σέω 
Ρ] ΄ 2 ΄ υ -" 

ἐπεὶ τούτῳ γε ὀψοφάγοι καλοῦνται. Οὐ γὰρ οὖν, ἔφη 
τις τῶν παρόντων. Τί γάρ; ἔφη, ἐάν τις ἄνευ τοῦ σίτου 

ν ΡΣ 3 " ». ᾿ Ν 2 ,ὔ , 2 ς - [4] 

τὸ ὄψον αὐτὸ ἐσθίῃ μὴ ἀσχήσεως, ἀλλ᾽ ἡδονῆς ἕνεχα, 
΄ 3 ὦ . 48. ͵ - ᾽ , 

χότερον ὀψοφάγος εἶναι δοχεῖ ἡ οὔ; Σχολῇ γ᾽ ἂν, ἔφη, 
, 3 ,ὕ , , Υ -" , 

ἄλλος τις οψοφάγος εἴη. χαί τις ἄλλος τῶν τταρόντων. 

Ὃ δὲ μιχρῷ σί ἔ λὺ ὃ ἐπτεσϑίων; Ἐμοὶ μέ μιχρῷ σίτῳ, ἔφη, πολὺ ὄψον ἐπεεσϑίων;; Ἐμοὶ μέν, 
, Γ᾿ ΄, ᾿ τ -Ξ , Ὁ 2 ΄ 

ἔφη ὃ Σωχράτης. χαὶ οὗτος δοχεῖ διχαίως ἂν οψοφάγος 
“ ξ Η ΄“ ς νη γ ἐξ ΔΕ 

χαλεῖσϑθαι" χαὶ ταν γὲ οἱ αλλοι ἀνϑρωσίοι τοῖς ϑεοῖς 
, ἢ , ᾽, ΡΒ) ξ η , , 

εὔχωνται ττολυχαρτείαν. εἰχότως ἂν οὗτος :τολυοιμίαν εὑ- 
» - , , , ς 

χοιτο. ταῦτα δὲ τοῦ Σωχράτους εἰττόντος, νομίσας ὁ νε- 
,ὔ᾿ ταν, ᾿ Ν , 

ανίσχος εἰς αὑτὸν εἰρῆσϑαι τὰ λεχϑέντα, τὸ μὲν ὄψον 
) 3 ΄ 2 , 2 ΑῚ , ᾿ ς τ 

οὐχ ἐπαύσατο ἐσθίων, ἄρτον δὲ τιροσέλαβε. χαὶ ὁ Σω- 
, Ἷ κω , “« ,ὔ 

χράτης χαταμαϑών, Παρατηρεῖτ᾽, ἔφη, τοῦτον οἱ τιλησίον. 
ς , - ᾿ ΡΒ] -“,οὋἣἹν»ν , ΄ 

ὑπτότερα τῷ σίτῳ ὄψῳ ἡ τῷ ὄψῳ σίτῳ χρήσεται. 
ΡΒ η , « , 2 λ 2 " τ᾿  ΑΡῚ 

“λλον δέ ποτὲ τῶν συνδείπνων ἰδὼν ἐττὶ τῷ ἑνὶ 
- , , 5 ᾿΄ ) Υ̓͂ , 

ψωμῷ τιλειόνων ὄψων γευόμενον, “ρα γένοιτ᾽ ἂν, ἔφη, 
, 2 , δὰ - ΟΣ , 

γεολυτελεστέρα Οιψοτιοιία ἢ μᾶλλον τὰ οψα λυμαινομένη, 
τ ᾿ Σ «ὦ Ἢ ἡ ᾧ ᾿ ΠΟ 
ἡ ἣν οψοποιεῖται ὃ ἀμα πολλὰ ἐσθίων χαὶ ἅμα παντο- 

ν ς Γ᾿ ’, ,ὔ Ὶ ’ὔ ,ὔ 

δατιὰ ἡδύσματα εἰς τὸ στόμα λαμβάνων; σιλείω μέν γε 
- ᾿Ὶ » , ’ 19 κι . 

τῶν Οοψοττοιῶν. συμμιγνύων ττολυτελέστερα ποιεῖ" ἃ δὲ 
- , ) ΄ ς 

ἐχεῖνοι μὴ συμμιγνύουσιν, ὡς οὐχ ἁρμόττοντα, ὃ συμμι- 

2, ἕχα στον, πη]. ὄνομα. -- Ροβίμοη 2. ἄδθῃ 'πὶ Ν᾽ ΘΓ ΕΠ Περθη- 
ποίῳ ποτέ. 8. Ζὰ 1, 1. 1. --Ο ἀεη ὑμεῖς. ἨΕΙΊεη. Ι, 8, 84 ὑμεῖς 
γὰρ οὐν. 8. τὰ 1Π, 6, 12. δὲ λαβόντες. χαὶ ἀπαγαγόντες 

ὃ, τὸ ὄψον αὐτό, ἀδλ8: οἱ ἕνδεχα οὗ δεῖ τὰ ἐχ τούτων 
ΕἸ εἶδ οἢ ἃ] δίῃ. --- ἀσχήσεως, πράσσετε. -- ὁπότερα, νῖε 
νυνὶ ἀΐθ Αἰμ]οίθη, ἀΐθ, πὴ ζυνὸν ἤδΊ!ρη. 1Π], ὅ,. 19. βοηδβί Β6] θη [τγ 
βίαν Κα 06} πἰοῃί Κογρυϊδηΐ Ζὰ νγοῖ-Ἑ πότερα (πότερον). - τῷ ἜΝ 
ἀδῃ, δἶπο σ8η2 θδβοπάθγα Ὀἰᾶί [ἅἢν- ὄψῳ... χρήσεται. 8. 11, 1, 
ἴδῃ, ἡγο εἰ ΕἸ δἰ ΘΠ 8 οἶπὸ σγοῖθο Ζὰ δούλοις. 
ΒΟΙ]Ὲ βρίε! 6. --- σχολῇ, Κι πι, ὅ. τῷ... ψωμῷ, υᾶμῃ!. ἄρτου 
ΒΟΏν ΘΎἸ ἢ. ΕἸρᾶηζο Ζὰ ἀθὴ οὐδτ σίτου. -- πλείω... γεσυκμ- 
8.2: ψψνϑηη πο ἀΐδβοι. --- πολυ- μιγνύων, ρμίωνα δονλέθ Θοπιεῖ- 
καρπία .. πολυοψία, «Βυι65. 566η5. ὕθεγ αἴθ τὶ 468 Υ δγρ!εῖοῃ 
ΒΡ ΟΙ 78 ἐν Βυῖο5. ΕἸ ΘΙ βο ] δῆ ν“. (ΘΟ Πρ. ΟΠ ΡΟ ἀἰαι 18) ἷ ἴῃ πλείω τῶν 

4. τὸ ὕτον, ἄθγοὶν Απιεἰρδιίοη. δ δ πθιαν 85.1.1, Ζὰ χοινότερον 
5.20}, 4, 18. -- οἱ πλησίον, Δρ- . τῶν ἄλλων. --- ἃ δὲ... ὃ συμ- 

σι 



-ι 

202 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑᾺ {Π, 14 

γνύων, εἴστερ ἐχεῖνοι ὀρϑῶς ποιοῦσιν, ἁμαρτάνει τὲ χαὶ 
χαταλύει τὴν τέχνην αὐτῶν. καίτοι σπτῶς οὐ γελοῖόν ἔστι 
χεαρασχευάζεσϑαι μὲν ὀιψοττοιοὺς τοὺς ἄριστα ἐπεισταμέ- 
γους, αὐτὸν δὲ μηδ᾽ ἀντιποιούμενον τῆς τέχνης ταύτης 

τὰ ὑπ᾽ ἐχείνων ποιούμενα μετατιϑέναι; χαὶ ἄλλο δέ τι 
χεροσγίγνεται τῷ ἅμα πολλὰ ἐσϑίειν ἐϑισϑέντι" μὴ πα- 
ρόντων γὰρ πολλῶν μειονεχτεῖν ἄν τι δοχοίη ποϑῶν τὸ 
σύνηϑες" ὃ δὲ συνεϑισϑεὶς τὸν ἕνα ψωμὸν ἑνὶ ὄνῳ προ- 
γυέμτεειν, ὅτε μὴ πιαρείη ττολλά, δύναιτ᾽ ἂν ἀλύπως τῷ 
ἑνὶ χρῆσϑαι. 

Ἔλεγε δὲ καί, ὡς τὸ εὐωχεῖσϑαι ἐν τῇ 1ϑηναίων 
γλώττῃ ἐσϑίειν χαλοῖτο" τὸ δὲ εὖ προσχεῖσϑαι ἔφη ἐπὶ 
τῷ ταῦτα ἐσϑίειν, ἅτινα μήτε τὴν ψυχὴν μήτε τὸ σῶμα 
λυτεοίη μηδὲ δυσεύρετα εἴη ὥστε καὶ τὸ εὐωχεῖσϑαι τοῖς 
χοσμίως διαιτωμένοις ἀνετίϑει. 

μιγνύων τε ταῦτα δέ, ἃ ἐχε ἴνοι ται δὲ αντὲ τοῦ εὐφραίνεται ἐν 
μὴ συμμιγνυοῦσιν .. . συμμιγνύων. τραπέζη. ΝΊοι 16 465 Εββθη, βοη- 

ῦ. Ζαὶ. . δέ. 5. Ζὰ 1. 1.3,---τὸν ἀδῖῃ ΠῸΓ ἀδ5, οὶ ἄδθιῃ πιδῃ ᾿βἰονβ 
ἕνα ψωμὸν ἑνὶ ὄψῳ προ- ΜΝ] 8εἰη Ἰδ[βι, ἰδὲ πδοὶὶ Δ[{|5 06 
πέμπειν, 16 εἷπεπ Βί55δη ΑὐΓαβθαπο ᾿οββθη“. -- τὸ δὲ εὐ 
(Βνο) 16 εἶπε Ζυκοβὶ Ζ0Γγ Βε- «ἀα5. ΝΥ ὄγίειθη (τὸ) εὖ 861 ἃ 86Γ 
σ]εἰζαπα σὰ σΈΡ6η. -- ὅτε μὴ δἰηζιροβείζι", --- ἐπὶ τῷ, ὑἱὴ δὺξ- 
παρείη 58ίδιι ὅταν μὴ παρῇ ἀυΓο}ὶ ζυἀτίοκοη, ἀν ᾿. ἴῃ ἀδι δἴπηδ, 
Αϑϑι πη !αιῖοπ δὴ ἄθη ΜΙ οάυβ (δύναιτ᾽ ἀαΐπ πιᾶῃ ἂδ5 δ586, Ψ»ὰ5 ... 80ΚΥ. 
ρ 465. Πδυρίβαί268. ΒΟ ΘΖ ὥρογ ἄθῃ ἀθθγο ἢ ἀδ8 

.ὡς τὸ εὐωχεῖσϑαι ἐσϑί- ΝΜ γοτίεβ εὐωχεῖσϑαι: ἀὰ5 εὖ, πιοῖαϊ 
εἰν καλοῖτο, ἀδ[83 ἀὰ8 δ οτί οἵ, πᾶθδ ἀδγη ἀθοὶ ἄδῃ βυΐοη δ᾽ηὴ 
(το) Β΄ ἢ ΟΝ] βΒοίη Ια556ῃ ἐγ, ἡ ΒΕ ἢ 
οβ886η ποῖ βθ. ϑυϊάαθ: εὐωχεῖς- 



ΖΥ. 

Οὕτω δὲ Σωχράτης ἦν ἐν παντὶ πράγματι χαὶ 
γιάντα τρότεον ὠφέλιμος, ὥστε τῷ σχοπουμένῳ τοῦτο, χαὶ 
μετρίως αἰσϑανομένῳ, φανερὸν εἶναι, ὅτι οὐδὲν ὠφελι- 
μώτερον ἣν τοῦ Σωχράτει συνεῖναι καὶ μετ᾽ ἐχείνου δια- 
τρίβειν ὅπτουοῦν χαὶ ἐν ὁτῳοῦν τιράγματι ἐπεὶ χαὶ τὸ 

ἐχείνου μεμνῆσϑαι μὴ τταρόντος οὐ μιχρὰ ὠφέλει τοὺς 
εἰωϑότας τὲ αὐτῷ συνεῖναι χαὶ ἀποδεχομένους ἐχεῖνον" 

χαὶ γὰρ ᾽ταίζων οὐδὲν ἧττον ἢ στιουδάζων ἐλυσιτέλει τοῖς 

συνδιατρίβουσι. πολλάκις γὰρ ἔφη μὲν ἄν τινος ἐρᾶν, 
φανερὸς δ᾽ ἣν οὐ τῶν τὰ σώματα πρὸς ὥραν. 
τὰς ψυχὰς σιρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυκότων ἐφιέμενος. ἐτεχ- 
μαίρετο δὲ τὰς ἀγαϑὰς φύσεις ἐχ τοῦ ταχύ τε μανϑά- 
γειν οἷς προσέχοιεν χαὶ μνημονεύειν ἃ μάϑοιεν χαὶ 
ἐπιϑυμεῖν τῶν μαϑημάτων πάντων, δι᾽ ἔστιν οἰχίαν 
τε χαλῶς οἰχεῖν καὶ πόλιν χαὶ τὸ ὅλον ἀνϑρώποις τὲ 

χαὶ τοῖς ἀνϑρωττίνοις πράγμασιν εὖ χρῆσϑαι" τοὺς γὰρ 

κι -» 

ἀλλὰ τῶν 

ὧν 

1. ἴημα}: ϑοκιδίθ θρθ ἄθῃ ἐκεῖνον, ἀϊὲ βεἴηθ ϑιγθη 
Ὁηρδηρ πηϊΐ Τὔπηρ!! ἤρθη, ἀΡΘΥ ΠῸΓ 8ηηδῃπθη. Υρ]). 1, 2, 28: τοὺς 
τηϊΐ βο ομθη, ἴῃ ἀθῆθη δ. Αηϊᾶρα 
πηα δίγορθοη ζαπ (ἀπίοη οεκαηηίθ. 
ΠΙοβ6 ᾿ἴ6}} ον ἀθι Εγζίθμαης [ἅν θ6- 
βοηάοια θοἀν[ἰρ, νυ 61} οἷπθ βίγου- 
βΒᾶη6 Ναδίυγ, ἀΐθ νοῦν]! άθυί, σδη2 
γ Ρουθ] νγοράθη Κῦπηίθ. ἢ Ϊὸ 
0, γί ἀδ5. ΤΙ η θυγοἰ5. δηί- 
Ῥοῆγθη. σὰ Κδηηθη πηρἰηίθη, νοὶ} 
516 τϑῖοἢ ννᾶγθη, δ κιἅνγίο οὺ [ὧν ἀΐδ 
ϑτοίβίθη ΤΠποόγθη. 

1. χαὲ μετρίως αἰσϑανο- 
μένῳ Κοηζοβϑὶν δυϊζι!δβθη; νρ]. 
ἢ} ἃ; 4. ἄθβμ}}} ἴῃ δἰπζθίπθη Ηδηά- 
ΘΟ Π ΠΠΙδη εἰ χαί; .,5361|08ι Βοὶ τηᾷ[β]- 
56. ΕἸηβίομ ". --- ἐπεὶ χαί. 8. τὰ 
Ι, 1, 14. -- ἀποδεχομένους 

ἀποδεξαμένους ἅπερ αὐτὸς ἐδο- 
κίμαζεν. --παίξζων... σπου- 
δάζων. δ!. 1, ὃ, 8. Εχουγβ ὃ 8 
υ. 9; ἀεογ προ λμ Ἰδρὶ ΠΐοΓ ἴῃ ἄθδιη 
ἔφη ᾿ἐρᾶν, ἀδ5. Ζζυηᾷοιβί πδιῦτ! οι 
8} Κογρθη! θα ΒΟ δηθεῖ! θοζόβθη 
νναγάο, ἴηι [οἱσοπάθη Καρὶ(6] ἴῃ ἄδπι 
Ἰδ μου ο θη προοίμιον ἃ ἃ ἃ. ὁ. 

2. ἔφη .. ἄν, 80 οἵι 5ϊ6ἢ αϊε 
ἀεἰεσοηθοὶί ἀατθοί. 8. ὕθεγ ἄν 
Κι, 58, 10, 8. Ο. 494 Απη,. 1. ὕπίθῃ 
Ιγ. αὶ 3. - ὥραν ΠΣ ἀρετήν, 
οἤπδ ΑΥΪΚΕΙ. 8. χὰ Ι, 2, 28. -- οὐ- 
κίαν. ίαῃ ογιναγίεί οἶχον. γῃι. 
Σά ΘΝ 1. 19. --τὸ ὅλον, 
οπιπίπο. --- τοὺς γὰρ τοιού- 

Ψ 
1 
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τοιούτους ἡγεῖτο παιδευϑέντας οὐχ ἂν μόνον αὐτούς τε 

εὐδαίμονας εἶναι χαὶ τοὺς ἑαυτῶν οἴχοις χαλῶς οἰχεῖν, 

ἀλλὰ χαὶ ἄλλους ἀνϑρώπους χαὶ πόλεις δύνασϑαι εὐ- 

δαίμονας ποιεῖν. οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἐπὶ στάντας 
ἤει, ἀλλὰ τοὺς μὲν οἰομένους φύσει ἀγαϑοὺς εἶναι, μαϑή- 
σεως δὲ χαταφρονοῦντας, ἐδίδασχεν, ὅτι αἱ ἄρισται δοχοῦ- 

σαι εἶναι φύσεις μάλιστα τταιδείας δέονται, ἐπιιδειχνύων 

τῶν τὲ ἵχχεων τοὺς εὐφυεστάτους, ϑυμοειδεῖς τε χαὶ 

σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐχ νέων δαμασϑεῖεν, εὐχρηστοτά- 
τους χαὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, 
δυσχαϑεχτοτάτους χαὶ φαυλοτάτους" 
εὐφυεστάτων, φιλοττόνων τὲ οὐσῶν χαὶ ἐττιϑετιχῶν τοῖς 
ϑηρίοις, τὰς μὲν χαλῶς ἀχϑείσας ἀρίστας γίγνεσϑαι γερὸς 

τὰς ϑήρας καὶ χρησιμωτάτας. ἀναγώγους δὲ γιγνομένας 
ματαίους τὲ χαὶ μανιώδεις χαὶ δυσπεειϑεστάτας. ὁμοίως 

χαὶ τῶν χυνῶν τῶν 

δὲ χαὶ τῶν ἀνϑρώπων τοὺς εὐφυεστάτους, ἐῤῥωμενεστά- 
τους τὲ ταῖς ψυχαῖς ὄντας καὶ ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν 

ἐγχειρῶσι, παιδευϑέντας μὲν χαὶ μαϑόντας, ἃ δεῖ τεράτ- 

γίγνεσθαι" χυλεῖστα 
ἀπαιδεύτους δὲ χαὶ 

τειν, ἀρίστους τὲ χαὶ ὠφελιμωτάτους 

γὰρ χαὶ μέγιστα ἀγαϑὰ ἐργάζεσϑαι" 
) τ , ῃ 

ἀμαϑεῖς γενομένους χαχίστους τὲ χαὶ βλαβερωτάτους γί- 
, ) , [- ἡ οίοΣ ᾿ 

γνεσϑαι᾿ χρίνειν γὰρ οὐχ ἐπισταμένους, ἃ δεῖ 7εράττειν, 

τους. .-ποιεῖν, ἄἀδηη γοῆ 50]- γοὺυς. ΕΒ τϑρίογέ ἐπιδεικνύναι ἴῃ 
Θἤδη Ναίυτοη σΙδυθ τα ΘΓ, 
ἀδῖβ δἷθ, πῃ 8ῖ6 δύζοβθῃ 
ννὕνάθη ἃ. 5. Ψ. ΠΙΘΘοῚ 88. οηί- 
μὰ} ἀθη ἀταηὰ χὰ ἀδιὴ νογθον- 
σομθηάρη ἀράδηκοη: τῶν... εὐ πε- 
φυχότων ἐφιέμενος, τὰ νγ ΘΙ] ἢ 6 ὴ 
ἀἴὸ δἥοιίε ἐτεχμαίρετο δὲ .. εὐ 
χρῆσϑαι πὰ ἀϊο πᾶμογο Βυκιἅγαηρ 
ΒΈθθη. 

ὃ, οὐ τὸν αὐτὸν... τρόπον 
«ἥξει. 8. ἃ. ΕἸπ]εἰι. ὃ 20. -- τοὺς δ 
μὲν. θοπὶ δηίβρηίοιι ἃ ὃ τοὺς 
δ᾽... -- ϑυμοειδεῖς.. ὄντας, 
ἀϊὸ ἅϑ, 006 ἰπβοίουη δὶ... 
βἷη ἃ, --- ἀχϑείσας, ἀλδ εἰροηί- 
ἴοι ον νοι ἀδν Αθν οί αηρ ἀδὺ 
Ηυμπάο. --᾽ἀρίστας γίγνεσϑαι. 
γοῦ ον ἀὰ8 Ρανεϊχὶριυπι γέγνομέ- 

ἄἀον Βράθυίπρ ἰδ στ δα δυοῖ ἄδῃ 
Ιηῆη. (Ξ. Θοκοη. ΙΧς 4), πἰθγάυγοῇ 
νυἱγὰ ἀδν ὕθογαπρ. ἴῃ ἀἶθ ογδῖϊο 
00]. ον] οἰ ομίοει. --- ἀναγώγους 
δὲ γιγνομένας, Μεπη 5ἷ8 
Δθ ον εἰ αρσοτγιοίειῖν ἂτ- 
ἄδπ, οἷπο Ἰοϊομίς Ἀπ ΚοΙα ἴδ, ἀὰ 
τὰς μὲν ΝΟ ΟΥΡΟΙ. 

4, ὁμοίως δὲ χαὶ τῶν ἂν- 
ϑρώπων. ἴγεῦ ἀδάδηκο, ἀδ 85 
ἄἀον θορσαθίοβίθη Νϑίον ὀθδηβο ἰοονὶ 
ἄἀδθε θὄβοβίθ αἷἰβ ἀδθι θοβίς Μίδηξοιι 
ν γάρ Καηη, Πηάδί βίον δι οἷν πιϑὶῦ- 
[ἀοἰν θεοὶ ΡΙαίοη, νοβοηάθνε ἤθρ. Υ], 
Ρ. 491. ἀογρ. νΡ. ὅ26 Α. γρ!. Κιὶ- 
ἴοὴ ἢ. 44 Ὦ. -- ὧν ἂν ἔγχει: 
ρῶσι, ἃ. ἵ. τούτων, ἃ ἂν ἐγχει- 
ρῶσιν ἐξεργάζεσϑαι. ΝΥ εροη ἀδ8 

ὡ ὦ. Μ᾿... ἰ “« 
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χεολλάχις ττονηροῖς ἐπιχειρεῖν τιράγμασι, μεγαλείους δὲ 
χαὶ σφοδροὺς ὄντας δυσχαϑέχτους τε χαὶ δυσαττεοτρέτιτους 
εἶναι" διὸ στιλεῖστα καὶ μέγιστα χαχὰ ἐργάζεσϑαι. τοὺς 
δ᾽ ἐπὶ πλούτῳ μέγα φρονοῦντας χαὶ νομίζοντας οὐδὲν 
χπροσδεῖσϑαι ττιαιδείας, ἐξαρχέσειν δὲ σφίσι τὸν τιλοῦτον 
οἰομένους πιρὸς τὸ διατιράττεσϑαί τὲ ὁ τι ἂν βούλων- 
ται χαὶ τιμᾶσϑαι ὑπτὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐφρένου λέγων, 
ὅτι μωρὸς μὲν εἴη, εἴ τις οἴεται μὴ μαϑὼν τά τε ὠφέ- 
λῳια χαὶ τὰ βλαβερὰ τῶν πραγμάτων διαγνώσεσϑαι, μω- 
ρὸς δ᾽, εἴ τις μὴ διαγιγνώσχων μὲν ταῦτα, διὰ δὲ τὸν 
γιλοῦτον ὅ τι ἂν βούληται ποριζόμενος οἴεται δυνήσεσϑαι 
τὰ συμφέροντα πράττειν, ἡλίϑιος δ᾽, εἴ τις μὴ δυνάμενος 
τὰ συμφέροντα πράττειν εὖ τὲ πράττειν οἴεται χαὶ τὰ 
πρὸς τὸν βίον αὐτῷ ἢ καλῶς ἢ ἱχανῶς παρεσχευάσϑαι, 
ἠλίϑιος δὲ καί, εἴ τις οἴεται διὰ τὸν τιλοῦτον, μηδὲν ἐτει- 

στάμενος, δόξειν τι ἀγαϑὸς εἶναι ἤ, μηδὲν ἀγαϑὸς εἶναι 
δοχῶν, εὐδοχιμήσειν. 

Τοῖς δὲ νομίζουσι παιδείας τε τῆς ἀρίστης τετυχη- 
χέναι χαὶ μέγα φρονοῦσιν ἐπὶ σοφίᾳ ὡς προσεφέρετο, νῦν 
διηγήσομαι. χαταμαϑὼν γὰρ Εὐθύδημον τὸν χαλὸν γράμ- 
ματα τιολλὰ συνειλεγμένον “πτοιητῶν τὲ χαὶ σοφιστῶν τῶν 

ἀδηϊῖνβ 8. σὰ 1Π, 1. 60. ἄἀθγ Οδγθομίρκοῖῦ ἴπὶ ΚΙάγθη βοίῃ 
ἐργάξεσϑαι. τηὔ886. ΕἼ χζεῖϊσί ἀδπ Ἐπὶ ἀθπη08, 

-- διὸ. 
δι ζὰ ὧν οὐδθῃ 

ἔεεύαν 1 ΗἸΣ᾿ 8. 
8. ἐφρένου, θτδομίε ΘΓ ΖῸΓ 

πεν με, γρ]. 1,0, 1. --- τά τε 
τὐϑο αι χίν,. .διαγνώσεσϑαι. δ. 
2ὰ 11], 4, 8, -- πράττειν εὖ τε 
πράττειν ἄδββεθὶθε Δ ογίβρῖ οὶ. ̓ 2: 
.θ, 8. -- αὐτῷ τ ὑπ αὐτοῦ 
δ πὶ ΡοΥΓ. Ρᾶ858; νβ]. ᾿Υ̓͂, 2, 14. 

Φ.. ΙπΠ8}1 18. 8 20: ὴϊο 68. 80- 
Κταίθβ νουβίδη, δα ἴῃγο νϑυπηθὶηί- 
ἸϊοῖῈ. ΝΥ εἰβιοῖὶ οἰπροθ!! ἀοίς Τπρ- 
Ἰϊηρα σὰν δ γηπη σὰ Ὀγηρθη, υυἱγὰ 
8πὶ Βεοῖβρίὶ οὶ ἀ68 Ευμμν ἄδιπος 86- 
τοῖσί. Πίθβον γγοἹ 6 οἷη 8 (88 βιηδ 1) 
ψνογάθη, οἴπθ ἀΐβε ἀᾶζὶ ηδίϊρ θη 
διυάϊοη σὰ τηϑοθη, ϑοκτιαίοβ νοῖ- 
ἰδησί, ἀδΓ5 ἀδὺ δηροιθηάθ ΡΟ ΠΟ ν 
ΥῸΓ δἰΐθη Πίηροπ ἄρογ ἄθῃ Βεορτ, 

ἀαἴβ ἀἴθβοῦ Βορυ  πἰ οἱ 80 οἰ πο ον 
Ναίαν 86ὶ, 415. δ΄ ϑῖοῃῃ!. νογβίβ]θ, ἀδίς 
ΘΓ δ᾽ ον. νἱθ᾽ ΘΓ 16 ὭΔῸὴ ἄθη γρῖ- 
Βοῃϊθάθηθη Κοημτγοίθη ἘΔΙ]Θη ΘΟἋΓ 
τηδηηϊρίδοἢ τη αὐ! ἢ Ζίογο, 580 ἀδίβ ἀϊθ- 
5610 6 Ηδπάϊιηρ, ἀϊδ τηδη βοηβί ὑη- 
Θογθονί πθῆπθ, ἀπίοι [{Ππηϑίᾷπάθη 
σογθομί βοῖη Κῦπηρ, ἱπάθπι ἀδ5 ἴῃ 
Ζὰ ἀταπάς ᾿ἰοσοηπάθ ΝΥ ΐββοη. ἀπά 
ἀ45 Μοίϊν 418. ἀδ58 Ναίβρθθεπάθ δη- 
ΖΒΘ ἤθη βοίθη. 

1. Εὐθύδημον. 5.1, 2, 29. --- 
γράμματα. «συνειλεγμένον. 
γρ!. νγὰ5 ΟΚΓ, 86] 0580 {πὰ 1, 6, 14: 
τοὺς ϑησαυροὺς͵ τῶν πάλαι σο- 
φῶν ἀνδρῶν, οὺς ἐχεῖνοι κατέ- 
λιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες. --- 
δι κατ. 5. τὰ 1, 1. 11 

--αϑῊΆ 
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εὐδοχιμωτάτων χαὶ ἐκ τούτων ἤδη τὲ νομίζοντα διαφέ- 
ρειν τῶν ἡλιχιωτῶν ἕν σοφίᾳ χαὶ μεγάλας ἐλπίδας ἔχοντα 
πάντων διοίσειν τῷ δύνασθαι λέγειν τὲ χαὶ τεράττειν, 
σερῶτον μέν, αἰσθανόμενος αὐτὸν διὰ νεότητα οὔτεω εἰς 
τὴν ἀγορὰν εἰσιόντα, εἰ δέ τι βούλοιτο διαπράξασϑαι, 
χαϑίζοντα εἰς ἡνιοτιοιεῖόν τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς, εἰς 
τοῦτο χαὶ αὐτὸς ἤει τῶν μεϑ᾽ ἑαυτοῦ τινας ἔχων. χαὶ 
πρῶτον μὲν πυνϑανομένου τινός, πότερον Θεμιστοχλῆς 

διὰ συνουσίαν τινὸς τῶν σοφῶν ἢ φύσει τοσοῦτον διήνεγχε 
τῶν πολιτῶν, ὥστε πρὸς ἐχεῖνον ἀποβλέπειν τὴν πόλιν, 
ὁτιότε σπουδαίου ἀνδρὸς δεηϑείη. ὃ Σωχράτης βουλόμε- 
γος χινεῖν τὸν Εὐθύδημον εὔηϑες ἔφη εἶναι τὸ οἴεσϑαι 
τὰς μὲν ὀλίγου ἀξίας τέχνας μὴ γίγνεσϑαι σπουδαίους 
ἄνευ διδασχάλων ἱχανῶν, τὸ δὲ προεστάναι πόλεως, 

γχεάντων ἔργων μέγιστον ὄν, ἀπὸ ταὐτομάτου -τταραγίγνε- 
σϑαι τοῖς ἀνϑρώποις. πάλιν δέ ποτε παρόντος τοῦ 
Εὐθυδήμου, δρῶν αὐτὸν ἀποχωροῦντα τῆς συνεδρίας χαὶ 
φυλαττόμενον, μὴ δόξῃ τὸν Σωχράτην ϑαυμάζειν ἐτεὶ σο- 
φίᾳ, Ὅτι μέν, ἔφη. ὠ ἄνδρες, Εὐθύδημος οὑτοσὶ ἐν ἣλει- 
χίᾳ γενόμενος, τῆς ττόλεως λόγον ττερί τινος προτιϑείσης, 
οὐχ ἀφέξεται τοῦ συμβουλεύειν, εὔδηλόν ἐστιν ἐξ ὧν ἐπι- 
τηδεύει᾽" δοχεῖ δέ μοι χαλὸν ττροοίμιον τῶν δημηγοριῶν 
σεαρασχευάσασϑαι φυλαττόμενος, μὴ δόξῃ μανϑάνειν τι 
παρά του. δῆλον γὰρ ὅτι λέγειν ἀρχόμενος ὧδε προοι- 
μιάσεται" «Παρ᾽ οὐδενὸς μὲν πώποτε, ὠ ἄνδρες “1ϑη γαῖοι, 
οὐδὲν ἔμαϑον, οὐδ᾽ ἀχούων τινὰς εἶναι λέγειν τὲ χαὶ τεράτ- 

τειν ἱχανοὺς ἐζήτησα τούτοις ἐντυχεῖν, οὐδ᾽ ἐπεμελήϑην 

τοῦ διδάσχαλόν τινά μοι γενέσϑαι τῶν ἐπισταμένων, ἀλλὰ 

χαὶ ἐκ τούτων. »ϑυΐ ατυπὰ Αεο. ἀ. Βοχιδιυπσ ζὰ σπουδαίους, 
ἀοββθης. -- πρῶτον μέν. Ῥεπὶ ἰὔολ ῖρ. 
δπίβρηοΝί ἐπεὶ δέ ἃὶ 8. - διὰ γ»ὲ ὁ- τ ἐν ἡλικίᾳ γενόμεν ος, 

τητα. ἘΓ ὙνΓ 150 ψγ ]]} ποὺ τυρῃὴ δῖ ἀδβ βεμὸτι σε Αἰτδγ 
Ὠΐοθ. 18 {γα 411. 8. χὰ 1, 6, 1. ργγοῖ πὶ πα Β δὴ νυ ἱγά. -- πρὸ - 
τ ἡνιοποιεῖόν τι τῶν -Ξ τιϑείσης. ἄυτοῖ ἄδη οτγοϊὰ, ἀδγ 
τι τῶν ΠΑΜΙ ΡΕΊΘΕΣ τῶν. ἴῃ ἀδγ Υ δυβδιλην! μη ΖῸ ΠῚ Βεάδῃ 
2)ιπρῶτον μέν. θδπὶ ὀπίβργιονε. ϑυ ογάογι, ννῖθ ΠΘΠΊΟΒΙΝ. ἀδ 0 Γ. 

8. 8: πάλιν δέ. ---τὰς.. τέχνας, 110: ἠρώτα μὲν ὃ χῆρυξ᾽ τίς ἀγο- 
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καὶ τἀναντία᾽ διατετέλεχα γὰρ φεύγων οὐ μόνον τὸ μαν- 
ϑάνειν τι πταρά τινος, ἀλλὰ χαὶ τὸ δόξαι" ὅμως δὲ ὅ τι 
ἂν ἀπὸ ταὐτομάτου ἐτείῃ μοι, συμβουλεύσω ὑμῖν.“ ἁρμό- 
σειε δ᾽ ἂν οὕτω προοιμιάζεσϑαι χαὶ τοῖς βουλομένοις 
παρὰ τῆς ττόλεως ἰατριχὸν ἔργον λαβεῖν" ἐπιτήδειόν γ᾽ 
ἂν αὐτοῖς εἴη τοῦ λόγου ἄρχεσϑαι ἐντεῦϑεν" » Παρ’ οὐδε- 

γὸς μὲν σπτώττοτε, ὦ ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, τὴν ἰατρικὴν τέχνην 
ἔμαϑον, οὐδ᾽ ἐζήτησα διδάσχαλον ἐμαυτῷ γενέσϑαι τῶν 
ἰατρῶν οὐδένα" διατετέλεχα γὰρ φυλαττόμενος οὐ μόνον 
τὸ μαϑεῖν τι σπιαρὰ τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ χαὶ τὸ δόξαι με- 
μαϑηκχέναι τὴν τέχνην ταύτην ὅμως δέ μοι τὸ ἰατριχὸν 
ἔργον δότε" πειράσομαι γὰρ ἐν ὑμῖν ἀποχινδυνεύων μαν- 
ϑάνειν.“ πάντες οὖν οἱ παρόντες ἐγέλασαν ἐπὶ τῷ τερο- 
οιμίῳ. ἐττεὶ δὲ φανερὸς ἦν ὃ Εὐθύδημος ἤδη μὲν οἷς ὃ 
Σωχράτης λέγοι τιροσέχων, ἔτι δὲ φυλαττόμενος αὐτὸς 
τι φϑέγγεσϑαι χαὶ νομίζων τῇ σιωττῇ σωφροσύνης δόξαν 
περιβάλλεσϑαι, τότε ὃ Σωχράτης βουλόμενος αὐτὸν τιαῦ- 
σαι τούτου, Θαυμαστὸν γάρ, ἔφη, τέ ποτε οἱ βουλόμενοι 
χιϑαρίζειν ἢ αὐλεῖν ἢ ἱτειτιεύειν ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων 
ἱχανοὶ γενέσϑαι πειρῶνται ὡς συνεχέστατα ποιεῖν, ὅ τι 
ἂν βούλωνται δυνατοὶ γενέσϑαι, καὶ οὐ καϑ᾽ ἑαυτούς, ἀλλὰ 
παρὰ τοῖς ἀρίστοις δοχοῦσιν εἶναι, τιάντα τιοιοῦντες χαὶ 

ὑτιομένοντες ἕνεχα τοῦ μηδὲν ἄνευ τῆς ἐχείνων γνώμης 

ρεύειν βούλεται. 
4, χαὶ τἀναντία, βετὰδε 

ΥΩ]. σὰ Ηΐοι. 1,10. Εβ. νψυγάθη ἴῃ 
Αἰπθὴ σὰπὶ θοβίθη ἀδὺ ἅσπιηθγθη Βὔτγ- 

ἀδ5 ἀδροηίοι! ({Πα0 ᾿ς). --- τὸ δό- 
ξαι, πᾶπι!. μεμαϑηχέναι τι παρά 
τινος. 8). 8 ὅ. -- ἐπίῃ μοι. 
Υορρῖ. μυκίδη. ΝΙρτίη, 87: Ἄληϑ. 
ἱστορ. 1: ἐπήει οὖν ἡμῖν πολὺ 
μᾶλλον πιστεύειν τῷ ἐπιγράμμα- 
τι, υπίρη ΙΥ͂, 8, 8: σοὶ ἐπῆλϑεν 
ἐνθυμηϑῆναι [η΄ ἀδγβθιθθῃ Ἐτηευ. 
(ὰηρ Βεὶ τοί. ἐςῆλϑέ με, να}.Υ]}, 
4θ, τη. 

ὅ. ἁρμόσειε δ᾽ ἄν, ,685 Ἰϊεῖδα 
810} δῃραββθη“, ἃ, ἴ. , ὕθογίγασθης. 
-- οὕτω μεμί παίἅνοἢ 80 ἀα5 
γογμογρειθηάο. --- ἰατρικὸν ἔρ- 
γον, ἀλ5 Απιὶΐ οἰπ88 Αγζίβϑβ. 

θ6" Αγφίε νοηὴ δίδδίθ θθϑοϊ ἀδί, ἀΐθ 
ἴῃ ἄἀθγ οΙ Κβν ογβαι πη! ηηρ σον 8} 
ψνυγάρθη. Ηργπηαπη, ατίθον, Απηί. 1Π, 
38. 31: 

0. προσέχων, 50 πο": πη 6 ἢν 
ἀποχωρῶν τῆς συνεδρίας Υἱο αὶ 3. 
-- νομίζων πε ριβάλλεσϑαι, ΠΊ8 ἢ 
ογνναγίοί ἀθὴ Ἰηΐ. [υἱ ; ὙγΔΠΓΒΟΠ ἢ- 
Ἰιοῦ ἰδὲ ἀΌῸΓ. Π86} δόξαν οἴη ἄν 
Δ ΒΘ ΙΔ] θη. --ϑαυμαστὸν γώρ. 
» 515. πϑι ον νναπάθι ΔΓ. " ΑΥ̓͂. )-- 
τί ποτε. 8.1, 1,1. Ηἴον νεγβιᾶγκι 
ποτε ἀἷε ἱτοπίε. -- - οροη πάντα, 
,.8116ὸ5 Εγάθη κι! ον", 5. τὰ 1], 2, θ. 
-- ἕνεχα τοῦ... ποιεῖν, ὑπὶ 
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ποιεῖν, ὡς οὐχ ἂν ἄλλως ἀξιόλογοι γενόμενοι" τῶν δὲ 

βουλομένων δυνατῶν γενέσϑαι λέγειν τε χαὶ πράττειν τὰ 
σολιτιχὰ νομίζουσί τινες ἄνευ πταρασχευῆς χαὶ ἐπιμελείας 

αὐτόματοι ἐξαίφνης δυνατοὶ ταῦτα ποιεῖν ἔσεσϑαι. χαί- 
τοι γε τοσούτῳ ταῦτα ἐχείνων δυσχατεργαστότερα φαίνε- 
ται, ὕσῳττερ τιλειόνων ττερὶ ταῦτα πραγματευομένων ἐλάτ- 
τους οἱ χατεργαζόμενγοι γίγνονται" δῆλον οὖν ὅτι χαὶ 
ἐπιμελείας δέονται τελείονος χαὶ ἰσχυροτέρας οἱ τούτων 
ἐφιέμενοι ἢ οἱ ἐχείνων. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν οὖν, ἀκούοντος 
Εὐθυδήμου, τοιούτους λόγους ἔλεγε Σωχράτης" ὡς δ᾽ 
Ἴσϑετο αὐτὸν ἑτοιμότερον ὑπομένοντα, ὅτε διαλέγοιτο. 
χαὶ προϑυμότερον ἀχούοντα. μόνος ἦλϑεν εἰς τὸ ἡνιο- 
γοιεῖον᾽ “τταραχαϑεζομένου δ᾽ αὐτῷ τοῦ Εὐϑυδύμου, Εἰττέ 
μοι, ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, τῷ ὄντι, ὥσπερ ἐγὼ ἀκούω, πολλὰ 
γράμματα συνῆχας τῶν λεγομένων σοφῶν ἀνδρῶν γεγονέ- 
γαι; χαὶ ὃ Εὐθύδημος, Νὴ τὸν “. ἔφη, ὦ Σώχρατες" 
χαὶ ἔτι γε συνάγω, ἕως ἂν χτήσωμαι ὡς ἂν δύνωμαι 
χελεῖστα. Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφη ὃ Σωχράτης, ἄγαμαί γέ σου, 
διότι οὐχ ἀργυρίου χαὶ χρυσίου προείλου ϑησαυροὺς χε- 
χτῆσϑαι μᾶλλον ἢ σοφίας" δῆλον γὰρ ὅτι νομίζεις ἀρ) ὑ- 

ριον χαὶ χρυσίον οὐδὲν βελείουι ποιεῖν τοὺς ἀνϑρώξστους. 
τὰς δὲ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν γνώμας ἀρετὴ πλουτίζειν τοὺς 

, (γνο 1" χαὶ ὃ Εὐϑιύίὸ μὴ ἫΝ ΒΡ ΜᾺ τ χεχτημέγους. χαὶ ὁ Ευϑυόθημος ἔχαιρεν αχοῦῶὼν ταῦτα, 

Ραμοίονος ἰὰά φιοα υοἰμνξ ἐἰβοὶμνηξ 
(58... Μῖϊ ἀδὴ διδαιβδησοὶ οσθημοὶίθη 
Ὀοβο ἃ σα. βοὴ ππθῦγ Δίθηβοῆδῃ 
αἷς. πϊΐ Ἰδῆθη Καηβίθη, υπὰ ἀσοὶ 
Ὀγϊησθη 65. ἴῃ ἰθῆθη ψυϑηΐϊσοῦ Ζὰ 
οἴνν δε, 85 ἴῃ ἀϊδβϑη. 

ενΖὰ παη. -- ἀς οὐχ ἂν..γε- 
γόμενοι, ἵπ ἀ 6 πὶ δῖ ἰδ θη, 
ἀκα ῇ8 516 εἰσι... ν ογάδη Κῦπηῃ- 
(δη, ψῖο ὡς .. ὦν τ παύσαντες 
Ι, 2, 8. -͵-τῶν δὲ βουλ... νο- 
μίζουσι, ἄδιη Θδάδηκοη Π8 6 8}- 
πᾶηρὶο γοἢ θαυμαστὸν. . τί ποτε. 8. ἀχούοντος Εὐϑυ δήμου, 
Ὠοτί (Ρεὶ οἱ βουλόμενοι ον πες ΜΙ] Εαϊιν πὰ τυμότγιο ; γβ]. Δηΐδος 
ρῶνται) Κοπῃίο μέν ἀησ Ὀγδ οι ννοῦ-. ὑοη ὃ 8. -- μόνος, ἵπὶ ἀοσϑυϑαί 
ἄθη. ἤδηη νὔγάς ἀυγοὶ ἀΐϊε Βὲ- σὺ ἃ 1: τῶν με 8᾽ ἑαυτοῦ τινὰς 
ἰδ μαπρ ἀογ ογβίθη ϑαϊσνογ πάθος ἔχων. -- ὡς ὧν δύνωμαι Κοῖα- 
δ ἀἶο τυνοὶίο (8. σὰ 1, 4, 11) ἀΐϊθ Ιγο- ὀχιάἀδηΐογ ϑαίζ, ἀϑίνογ τὶὶ ἄδηὶ ἢδυρι- 
οἷ ἴῃ ἀθγ ϑγβίογοη δυο η Ξοίῃ, 

1. καίτοι γε, νἱὶἜς 1Π], 12, 1 τα 
αἱ πὉ6}"0. --- ὅσῳπερ Βομότι ΘΌδηΒο 
2ὰ ἐλάττους κ15 τι, πλειόνων τ 
μαγίο ἵπ ἢΐς μέσος ὑϑυδανί)" ἀο 

βδίΖ ἀθΘΓΟ  ΠΒΠΠπγοηά. 
Ἁ Ὕ » 

9. νὴ τὴν Ἥραν. 8. τ], ὅ, 
μᾶλλον, ΕῚᾺ ὃ. -- προείλου 

Ροΐϊιεις πιαίίο. --- γνώμας, ὅε- 
ἀδηκοη, [6 ἢ Γ ἢ. 

ΝΎ ῳ0.Σ 
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γομίξων δοχεῖν τῷ Σωκράτει ὀρϑῶς μετιέναι τὴν σοφίαν. 
ὃ δὲ χαταμαϑὼν αὐτὸν ἡσϑέντα τῷ ἐπαίνῳ. τούτῳ, Τί 10 

δὲ δὴ βουλόμενος ἀγαϑὸς γερέσϑου"; ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, 

συλλέγεις τὰ γράμματα; ἐπεὶ δὲ διεσιώπησεν ὃ Εὐϑύ- 
δημος σκουτῶν, ὅ᾽ τι ἀποκρίναιτο, γάλιν ὃ Σωχράτης, 
“ρα μὴ ἰατρός; ἔφη πολλὰ γὰρ χαὶ ἰατρῶν ἐστι συγ- 
γράμματα. χαὶ ὃ Εὐθύδημος, Μὰ “1, ἔφη, οὐχ ἔγωγε. 
᾿Τλλὰ μὴ ἀρχιτέχτων βούλει γενέσθαι; γνωμονιχοῦ γὰρ 
ἀνδρὸς καὶ τοῦτο δεῖ. Οὔχουν ἔγωγ᾽, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ 
γεωμέτρης ἐπιϑυμεῖς, ἔφη, γενέσθαι ἀγαθός, ὥσπερ ὃ 
Θεόδωρος; Οὐδὲ γεωμέτρης, ἔφη. ᾿Αλλὰ μὴ ἀστρολόγος͵ 
ἔφη, βούλει γενέσϑαι; ὡς δὲ χαὶ τοῦτο ἠρνεῖτο, ᾿“1λλὰ 
μὴ ῥαψῳδός; ἔφη" καὶ γὰρ τὰ Ὁμήρου σέ φασιν ἔπη 
πάντα χεχτῆσϑαι. Πὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη" τοὺς γάρ 
τοι ῥαψῳδοὺς οἶδα τὰ μὲν ἔπη ἀχριβοῦντας, αὐτοὺς δὲ 
πάνυ ἠλιϑίους ὄντας. χαὶ ὃ Σωχράτης ἔφη" Οὐ δήπου, 11 
ὦ Εὐθύδημε, ταύτης τῆς ἀρετῆς ἐφίεσαι, δι᾿ ἣν ἄνϑρω- 
σοι ττολιτιχοὶ γίγνονται χαὶ οἰχονομικοὶ χαὶ ἄρχειν ἵχα- 
νοὶ χαὶ ὠφέλιμοι τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώποις χαὶ ἑαυτοῖς; 
χαὶ ὃ Εὐθύδημος, Σφόδρα γ᾽, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ταύτης 
τῆς ἀρετῆς δέομαι. Νὴ 44᾿, ἔφη ὃ Σωχράτης, τῆς χαλ- 
λίστης ἀρετῆς χαὶ μεγίστης ἐφίεσαι τέχνης" ἔστι γὰρ 
τῶν βασιλέων αὕτη χαὶ καλεῖται βασιλική. ἀτάρ, ἔφη 
χατανεγόηχας, εἰ οἷόν τ᾽ ἐστὶ μὴ ὄντα δίχαιον ἀγαϑὸν 
ταῦτα γενέσϑαι; Καὶ μάλα, ἔφη, χαὶ οὐχ οἷόν τέ γε ἄνευ 
δικαιοσύνης ἀγαϑὸν “τολίτην γενέσϑαι. Τί οὖν; ἔφη, σὺ 13 

10. ,ὦρα μὴ ἰατρός; ΠΝ 
βουλόμενος γενέσϑαι, ἴῃ [Γεϊον Υ ὁγ- 
ὈΙπάυπρ το ἄδη νου πογρθμθπάθη 
Μογίεη τί δὲ δὴ βουλόμενος ἀγα- 
ϑὸς γενέσϑαι, γΜνΟΠ80}} πιδη εἰ βθηΐ- 
Ἰον ρα μὴ τὴν͵ ἰατρικήν εὐ 
ιει. -- ἀλλὰ μή, ἡ16} “1 11.. 
-- γνωμονικχοῦ, ταὶ τμπαηλες 
δυῇ γνώμας 8 9. -- χαὶ τοῦτο 
δεῖ, »Δυοῖ ἴῃ ἀΐεβοῦ Βοίθμυηρ, 
δῦ ο ἢ ἰογ [ἅν “. --- οὔχουν, «πείη, 
[ἄγννδ γα νοὶ. ΠῚ, 3, 2 χὰ οὖν. --- 
Θεόδωρος, δυϑ8 Κγτοπο, Ποῆγο 

Χοηορθοι, ΜοιογΔ θη, 8, Αὐῇ. 

ἀδ5 ϑοκτγαίθβ. -- ἀστρολόγος, 
Αϑβίγοποῃ. Υ8]. ᾿Υ̓͂, 1, 4. --- πώννυ 
ἠλιϑίους. ῬάββοΙθο ὕτίθ!}! ἄθεοι 
ἀϊεὸ Ἀπαρβοάθη ἀδὺ ἀδηηαϊΐσθη Ζοῖῖ 
Πηάσδι 8εἢ ϑυπρ. ΠΠ|, 0. 816 ἀε- 
ΚΙαπιϊογίθη ἀϊο Ποπιθγιβοιθη α οϑᾶηρο 
οὔποθ (ἰοίογοβ νογβίβηἀπὶβ. Υ). 
ΡΙαι. Ιοῃ. Αηΐ. 

41: οὐ δήπου, να Π, 8, 1. -- 
καὶ οὐχ οἱόν τέ γε. γεγρί πὰ 
καὶ... γε, 68 180 Βοργ αηπιδρ - 
10}. 5.1, 2, 58. -- χαὲ μάλα 
80. χατανενόηχα. 

14 
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δὴ τοῦτο κατείργασαι; Οἰμαί γε, ἔφη, ω Σώκρατες, οὐδε- 
γὸς ἂν ἧττον φανῆναι δίκαιος. 46 οὖν, ἔφη, τῶν δι- 
καίων ἐστὶν ἔργα ὥσττερ τῶν τεχτόνων; Ἔστι μέντοι, ἔφη. 
5, ΡΥ ΠῚ 2 «“ ς , » ᾿ς - 2 

“1ρ οὖν, ἔφη, ὡσττερ οἱ τέχτονες ἔχουσι τὰ ἑαυτῶν ἔργα 

ἐπιδεῖξαι, οὕτως οἱ δίκαιοι τὰ αὑτῶν ἔχοιεν ἂν ἐξη- 
γήσασϑαι; Π]ὴ οὖν, ἴφη ὃ Εὐθύδημος, οὐ δύνωμαι ἐγὼ 
τὰ τῆς δικαιοσύνης ἔργα, ἐξηγήσασϑαι; χαὶ γὴ 4 ἔγωγε 
τὰ τῆς ἀδιχέας" ἐπεὶ οὐχ ὀλίγα ἔστι χαϑ' ἑκάστην ἡμέ- 
ραν τοιαῦτα ὁρᾶν τὲ χαὶ ἀχούειν. Βούλει οὖν, ἔφη ὃ 
Σωχράτης, γράψωμεν ἐνταυϑοῖ μὲν δέλτα, ἐνταυϑοῖ δὲ 
ἄλφα; εἶτα ὅ τι μὲν ἂν δοχῇ ἡμῖν τῆς δικαιοσύνης ἔργον 
εἶναι, τερὸς τὸ δέλτα τιϑῶμεν, Ω ΧΈΡΩΝ - 2 δ Ν 

δ τι δ᾽ ἂν τῆς ἀδιχίας, 
Ἀ δ γ᾽ η ΕΣ , Ε Σ΄ Ξ , 

σερος τὸ αλφα; Εἰ τί σοι δοχεῖ, ἔφη. προσδεῖν τούτων, 
ς 

ποίει ταῦτα. χαὶ Ὁ 
2 - Υ̓ 

Θυχοῦν, ἑφῆ. 
2 

τοι, ξφη. Ποτέρωσε οὗν, 
5} “ Χ κ ΡῚ , 
ἔφη. ὅτι πρὸς τὴν ἀδικίαν. 
ἔστι; Καὶ μάλα, ἔφη. 
τοῦτο δῆλον ὅτι, 

Καὶ τοῦτο. 

12. τουτὸ κατείργ ασαι, 
ηϑ ]οἢ δίχαιος γενέσϑαι. --- οὐ- 
δενὸς.. ἥττον. ᾿ ἀρϑδεν δνος! 
5. 20 1, ὅ, 8. -- ἔργα, Ἀαἴβε- 
γα η β 6 Π, εὐυρρενονολεο δῳ --- 
μέντοι. 8. τὰ 1], θ, 2. -- μὴ .. 
οὐ δύνωμαι, ἴδ ἢ ἢ κά 
κΚόπηϑη ([ἀτονίοϑι ἀ)} Κα, 84, 
9. (. 512. --- ἐπεί, »ἀδοπη“. 

18. βούλει.. γράψωμεν. 8. 
χὰ 11, 1,1. --- ἐνταυϑοῖ, ϑβοῃθὶ 
οἷπθ ἰοπίϑοιβ ΒόΓη,, ΠΝ 5 ἢ, 
δυίεογ οὶ Πιομίογη, δον Β] αι. ΡΟ]. 
Ρ. 33. ἢ. ἃ. ἃ. δι. -- τιϑῶμεν, 
υνἱϑἀ θυ οὶ, ἴῃ Ἰοάθη οἰηζοίηθηῃ Εδ]- 
ἴδ, ἀδὺ ἴῃ ἀδγ [οἱσοηάθη Ετγὸνγί γι ης 
δηροίαμ νι ὑνογάθη υνἱγά, ἀδῆοῦ ἴῃ 
ἀογ Δηίνοῦ! ποίει, πἰοὶ ποίησον, 
ὨΔΟΙ ΟΡ, 406 γ (δ 14) ϑῶμεν νῖὰ νοὺῦ- 
"6 γράψωμεν υπὰ ἃ 17 ϑήσομεν 

Σωχράτης γράψας ὥσπερ εἶττεν, 
΄ 5) , ’ ’ 

ἔστιν ἐν ἀνϑρώττοις 'ἱυεύδεσϑαι; Ἔστι μέν- 
3 ν, 

φῇ: ϑώμεν τοῦτο; “1ῆλον, 
ΡῚ - ’ - 

Οὐχοῦν, ἔφη. καὶ ἐξαπατᾶν 
Τοῦτο οὐν ποτέρωσε ϑώμεν; Καὶ 

, Ν Ἀ 2 , , 

ἔφη, πρὸς τὴν ἀδιχίαν. Τί 
χαχουργεῖν; Καὶ τοῦτο, ἔφη. 

δέ; τὸ 

Τὸ δὲ ἀνδραποδίζεσθαι; 
ἊΝ τ , ) ΕἾ ᾽ ᾿ 

Πρὸς δὲ τῇ διχαιοσύνῃη οὐδὲν ἡμῖν τούτων 

ΠΝ δομγείδεη. 
14. δῆλον ὅτι, ἔφη. 8. τὰ 

ΠῚ, τ. 1, θὲ γ ΚΌΓΖ γόγμοῦ δῆλον, 
ἔφη, ὅτι, νγὸ ΟἿ}. ΘθΘηΓ4}}5 δῆλον 
ὅτι ἔφη ΒοΒγεῖθι. - τὸ χαχουρ- 
γεῖν 80. ποτέρωσε ϑῶμεν; 16 
ΒΡΟΖί]Ὲ Βραθαίαησ,, ἴῃ ἀὲγ ἀὰξ 
γεγθαπι Ποῦ ΘΟ θΓΔΌ ΟΝ ἰβί, ὀγοῖθθι 
βἴο!ν (νὶθ οἵν θεὶ ἀδιχεῖν, 2. Β. ἃ 38) 
805 ἀδιη ΖΟΞΔ ΠΗ ΘΠ ἢ, ὙΥ ΘΠ ΠΔ ἢ 
ἀἴὸ διοϊσογαηρ Ὀοδοιίοι : δἴηθῃ Ὁ ὃ - 
ἰάροη, Βεϊτᾶρσεοη, πὶ [5 ἢ ἃ ἢ - 
ἀείη, ἴῃ δκιανοτοὶ νογκδὰ- 
[δη. --- ἡ μῦν (οἴ δηβο ἡμῶν ᾿Υ͂, 8. 4), 
[ἅτ ἀπ5. ϑοῖϊ ἀηβογθῖι ὕτ- 
61} τες ὑφ᾽ ἡ μῶν Ὀεὶπὶ Ῥᾶββ., ἀδ 
χείσεται ΞΞ τεϑειμένον ἔσται. --- 
πρὸς τῇ διχαιοσύν ῳ Ὀεὶ χεί- 
σεται πὰ ἐϑήχαμεν ὃ 1δ περεῖν 
πρὸς ὁ. δος. θεοὶ ϑώμεν βίδιι ρᾶ- 

' 
͵ 
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χείσεται, ὦ Εὐθύδημε; “εινὸν γὰρ ἂν εἴη, ἔφη" Τί δ᾽; 
ἐάν τις στρατηγὸς αἱρεϑεὶς ἄδιχόν τε χαὶ ἐχϑρὰν πόλιν 
ἐξανδραποδίσηται, φήσομεν τοῦτον ἀδικεῖν; Οὐ δῆτα, 
ἔφη. Δίκαια δὲ ποιεῖν οὐ φήσομεν; Καὶ μάλα. Τί ὃ; 
ἐὰν ἐξαπατᾷ ττολεμῶν αὐτοῖς; “Τχαιον, ἔφη, καὶ τοῦτο. 
Ἐὰν δὲ κλέπτῃ τὲ χαὶ ἁρπάξῃ τὰ τούτων, οὐ δίκαια σποιή- 
σει; Καὶ μάλα, ἔφη" ἀλλ᾽ ἐγώ σε τὸ “τρῶτον ὑ: πελάμβα- 
γον πρὸς τοὺς φίλους μόνον ταῦτα ἐρωτᾶν. Οὔχουν, ἔφη, 
ὅσα πρὸς τῇ ἀδικίᾳ ἐθήχαμεν, ταῖτα καὶ πρὸς τῇ δι- 
καιοσύνῃ ϑετέον ἂν εἴη; Ἔοιχεν, ἔφη. Βούλει οὐν, ἔφη, 

ταῦτα οὕτω ϑέντες διορισώμεϑα :τάλιν, σπιρὸς μὲν τοὺς 
πολεμίους δίχαιον εἶναι τὰ τοιαῦτα ποιεῖν, πρὸς δὲ τοὺς 

φίλους ἄδικον, ἀλλὰ δεῖν πρός γε, τούτους ὡς ἁπλούστα- 
τον εἶναι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὃ Εὐϑύδημος. Τί οὐν; 

ἔφη ὃ Σωχράτης, ἐάν τις στρατηγὸς ὁρῶν ἀϑύμως ἔχον 
τὸ στράτευμα ψευσάμενος φήση συμμάχους :τροσιέναι 
χαὶ τῷ ψεύδει τούτῳ “παύσῃ τῆς ἀϑυμίας τοὺς στρατιώ- 
τας, ποτέρωϑι τὴν ἀπάτην ταύτην ϑύήσομεν; “]οχεῖ μοι; 
ἔφη, τερὸς τὴν δικαιοσύνην. Ἐὰν δέ τις υἱὸν ἑαυτοῦ δεό- 
μένον φαρμαχείας χαὶ μὴ προσιέμενον φάρμαχον ἐξα- 
πατήσας ὡς σιτίον τὸ φάρμακον δῷ χαὶ τῷ ψεύδει χρη- 
σάμενος οὕτως ὑγιᾶ ποιήσῃ, ταύτην αὖ τὴν ἀττάτην ᾽τοῖ 
ϑετέον; “1οχεῖ μοι, ἔφη, καὶ ταύτην εἰς τὸ αὐτό. Τί ὃ᾽; 
ἐάν τις, ἐν ἀϑυμίᾳ ὄντος ἰὐμμέ δείσας, μὴ διαχρήσηται 
ἑαυτόν, κλέψῃ ἢ ἁρπάσῃ ἢ ξίφος ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, 
τοῦτο αὖ “πτοτέρωσε ϑετέον; Καὶ τοῦτο νὴ .1{᾿, ἔφη, πρὸς 

τὴν δικαιοσύνην. “Ἱέγεις, ἔφη, σὺ οὐδὲ πρὸς τοὺς φί- 
λους ἅτιαντα δεῖν ἁτελοΐζεσϑαι; Ἤὰ “14 οὐ δῆτα, ἔφη" 

γ8}161] ἀδπὶ ἀεργϑιο νη εἰς ὑπάὰ 
ἐν θεὶ τέϑημι. --- δεινὸν γάρ, 
γΒ}. τὰ 1. 4, 9. 

1ὅ. αὐτοῖς, ΨΟΓΠΘΥ πόλιν. 8. 
χὰ αὐτούς 1, 4, 18. --- πρὸς τοὺς 
ἰλους, ἴη Βεζὺὰρ δαῖΐ ἀΐϊε 
ΓΟῸπάε. --- οὔχουν, ἈΡΒΟΒΙ - 

(Ξοπὰ. 8. ζὰ 11,1,2. -- πρὸς τῇ 
ἀδικίᾳ, νεῖ. Η ἀδιρ).»: ἐϑήκα- 
μεν, ΒοΥπι ἀθν Κοῖπο, δἰ (βοὴ ἰγεΐθη 

561 8ὅ10 νογοϑίηζοὶ ἀϊθ Εογπιθη τηϊΐ 
χ δυῖ; νρ]. Μεϊβίογῃ. ρ. 81. 

10. βούλει νυνὶ ὃ 18.-- - ὡπλού- 
στατον εἰναι. ΑΙΒ. ΒΌΡ)]6 Κι δὶ 
τινά τὰ ἀδηκρη. 

41; ποτέρωϑι,ϊε 8 15: πρὸς 
τῇ ἀδικ. -τ οὕτως. 5. χὰ ΠῚ 5, 
δ οὐκὴ τ αῥωλλμ γε]. Ηεγοά. 

24. 
18. οὐδὲ πρὸς τ. φ... ἁπλοΐ- 

14Ἐ 

10 

Ὧ 

18 
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ἀλλὰ μετατίϑεμαι τὰ εἰρημένα, εἴπερ ἔξεστι. 4:εῖ γέ τοι. 
ἔφη ὃ Σωχράτης, ἐξεῖναι πολὺ μᾶλλον ἢ μὴ ὀρϑῶς τι- 

19 ϑέναι. τῶν δὲ δὴ τοὺς φίλους ἐξαπατώντων ἐπὶ βλάβῃ͵ 

ἵνα μηδὲ τοῦτο “ταραλίπωμεν ἄσχετττον. πότερος ἀδιχώ- 
τερός ἐστιν, ὃ ἑχὼν ἢ ὃ ἄχων; ᾿᾽,1λλ᾽, ὦ Σώχρατες, οὐχ- 
έτι μὲν ἔγωγε πιιστείω οἷς ἀποχρίνομαι" χαὶ γὰρ τὰ 
πρόσϑεν πάντα νῦν ἄλλως ἔχειν δοχεῖ μοι, ἢ ὡς ἐγὼ τότε 
φόμην" ὅμως δὲ εἰρήσϑω μοι ἀδικώτερον εἶναι τὸν ἑχόντα 

20 ψευδόμενον τοῦ ἄκοντος. “Ιοχεϊῖ δέ σοι μάϑησις χαὶ ἐπτιι- 
στήμη τοῦ διχαίου εἶναι ὥσπερ τῶν γραμμάτων; Ἔμοιγε. 
Πότερον δὲ γραμματικώτερον χρίνεις, ὃς ἂν ἑχὼν. μὴ ὁρ- 
ϑῶς γράφῃ καὶ ἀναγιγνώσχῃ ἢ ὃς ἂν ἄχων; Ὃς ἂν ἑχών, 
5, Ἂ ’ ΡῚΣ [4 ,ὔ ,» Ἢ 3 - 3 " 

ἔγωγε" δύναιτο γὰρ ἂν, ὅττότε βουλοιτο. χαὶ ὀρϑῶς αὐτὰ 
- ᾿ Χ 2 - ΄ 

γοιεῖν. Ούὔχουν ὃ μὲν ἑχὼν μὴ ορϑῶς γράφων γραμμα- 
κ Ρ}} »" ς Ἢ ΥΥ 3 , - . Σ»Υ " 

τιχὸς ἂν εἴη, ὃ δὲ ἄχων ἀγράμματος; Πῶς γὰρ οὔ; Τὰ 
δίχαια δὲ πότερον ὃ ἑχὼν ψευδόμενος χαὶ ἐξαπατῶν οἱἷ- 
ὃ ὃν ὡς ὧν ᾿ ΖΠλ ὲ [4 πλς  ν Οὔ Ἔν 
εν ἢ ὃ ἄχων; 4]ἢλον ὅτι ὁ ἑχών. Οὔχουν γραμματι- 

χώτερον μὲν τὸν ἐπιστάμενον γράμματα τοῦ μὴ ἐπιστα- 
μένου φὴς εἶναι; Ναί. «Πιχαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον 

Ηδυριβαίζοβ. --οὔχουν, νῖὸ δ 15. 
-Ξ-- διχαιότερον. ἐγ “δᾶς 
Οογθοιίθ νν εἰς, ἰδὲ ζὺγ ἀογθολίὶς- 

ζεσϑαι τῖὶ ΒοΖίειπρ δαί δ 10 ε 
ὡς ἁπλούστατον. ἅπαντα ᾿Ξ ἀθτί- 
θθη8 800. τθϑρ. δδγῃ!. Κυτορ. 1, θ, 
ἘΠ Ε΄ - μετατίϑεμαι. ἀμαϊϊοὶι 
ἀνατίϑεμαι 1, 2, 41. Μ εΡρΡΊ. Ηδγοά. 
ΥἹΙ, 18. -- δεῖ γέ τοι, »νἄοο}ϊ βὲ- 
υἰΐϑς. 

19. ἐξαπατώντων ἐπὶ βλά- 
βῃ: [πὶ νουγογρ οι θηάθη νγ8. ὑ ἢ 

Θγ] οἰζαησοη ἄογ Νίοτγαϊ σὰ ρσ {6 ΠῚ 
ζνθοκο ἀΐε Ἀράθ, ἀΐα απίον ἴπι- 
βίβηἀ θη 815 σοῦ [γιἰσὶ δηθ  βθ ἤθη 
ννογάθηῃ ϑο] θη, ᾿ΐογ ΔθῸΓ νοῦ Ὀὅϑ8- 
ὙΠ σον Βοίγυς. --- ὃ ἑχών (86. 
ἐξαπατῶν), ζυρ]οῖοι ἴῃ ἄδπι δίημο 
νυνὶ ὃ ἐπιστάμενος τὰ δίχαια 
(ἢ 20), ἃ. ἢ. ἀθγ 68 γνοἰ να, ἀδία ἀδὲ 
ΒΒ δοιίο Ζννοοκ (ἐπὶ βλάβῃ) οἴννδ8 
Ὁπρογθο 68 αηὰ ΤΠ ΠηοΥΔΙἸΒΌ 168 ἰϑί. 

20. τῶν γραμμάτων, ἀετγ 
ἀταπι πιὰ ιἰκ. -- ὁπότε βού- 
λοιτο 8ιαιι ὁπόταν βούληται ἴα- 
[οἱσὸ Αβϑβι μι]! ιΐοα ἃὴ ἀθῃ Ορί. ἀδ8 

Κοὶϊ νυϑηϊβϑίθηβ τηϑὴγ Ὀείδ ἰσί, 815 
ἄθγ, νϑίοθογ νὴ ἀδπηβοῖθθη Κ8Γ 
Κοίῃ Βονυςβίβοῖη ᾿αΐ. νὴ} οἴη 
Ἰοίζίογοβ δἷη β {ΠῚ 65 Ἠδηάθὶη ἄθοτ- 
᾿ιδυρί πἰοῖὶ ἀθηκθδγ ἰδί. ἈΠ δΙξ 8Ό6Γ 
ἶον συν βοῆδη ἀδπὶ Δ ἴββθη ἀθ8 ε- 
γϑομίθη πὰ ἀογ Αὐβᾶθυπηρ ἀδββε}- 
δὴ πη ογβο  άθη νυ ἱγά, 5ὸ ἀδίβ Π8 ἢ 
ἀδ5 ἀογθοιίο νυ ἴββοὴ Καπη, οἢ δ. ὃ8 
Ζὰ (πὰ. ἀδ5 βἰϊπιανί πἰοιί σὰ 1], 9, 4 
υ. ᾿Υ͂, 6, θ. 85. αὐἰδὴ χὰ ὃ 40 υπὰ 
ἀ. Εἰο!εῖι. ὃ 12. Βοκτγαίδβ ἰνδὶ δ 8 
ῃ δ Π ἰοἰι ἰοῦ Πὰν ἀδγϑαΐ ἃὈροβοι θη, 
ἄδῃ οἰτθη Ευΐῃ. βοῖποῦ ᾿ν ββθη- 
᾿οὶϊ χὰ ἀρογίγθη, νὑγοζὰ δ ᾿ΐΘΓ 
Ονἱὸ δέον οὶ ΡΙαἰοἢ) 56] δὲ βορ ιὶ- 
βιϊβοινο ΠιδΊ καῖ κι πἰοῖνι υϑγβο γᾶν. 
Παινοῦ Κοπιῆνί δυοῖν ἀϊο ἃ 18 θὸ- 
Κοπῆθπο [πη ογβαο νας ἰοῦ σὰ Κεὶ- 
ἤθὴ ΑὈΒΟδ ας. Εἴη οἰχοη ον 
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τὰ δίχαια τοῦ μὴ ἐτισταμένου; Φαίνομαι" δοχῶ δέ μοι 
χαὶ ταῦτα οὐκ οἷδ᾽ δτιως λέγειν. 
λόμενος τἀληϑῆ λέγειν μηδέποτε τὰ αὐτὰ πιερὶ τῶν αὖὐ- 
τῶν λέγῃ, ἀλλ᾽ ὅδόν τε φράζων τὴν αὐτὴν τοτὲ μὲν τερὸς 
ἕω, τοτὲ δὲ πρὸς ἑσπέραν φράζῃ καὶ λογισμὸν ἀπτοφαι- 
γόμενος τὸν αὐτὸν τοτὲ μὲν "λείω, τοτὲ δ᾽ ἐλάττω ἀπτο- 
φαίνηται, τί σοι δοκεῖ ὃ τοιοῦτος; “]ἢλος νὴ “1 εἶναι, 
ὅτι ἃ ᾧετο εἰδέναι οὐχ οἶδεν. Οἶσϑα δέ τινας ἀνδρα- 
σοδώδεις καλουμένους; Ἔχγωγε. Πότερον διὰ σοφίαν, ἢ 

δι᾿ ἀμαϑίαν; “1ῆλον ὅτι δι᾿ ἀμαϑίαν. ΚΩ οὐν διὰ τὴν 
τοῦ χαλχεύειν ἀμαϑίαν τοῦ ὀνόματος τούτου τυγχάνουσιν; 
Οὐ δῆτα. ᾿4λλ᾽ ἄρα διὰ τὴν τοῦ τεχταίνεσϑαι; Οὐδὲ 
διὰ ταύτην. ᾿Αλλὰ διὰ τὴν τοῦ σχυτεύειν; Οὐδὲ δι᾿ 
τούτων, ἔφη, ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον" οἱ γὰρ πλεῖστοι τῶν 
γε τὰ τοιαῦτα ἐπισταμένων ἀνδραποδώδεις εἰσίν. ᾿1ρ᾽ 
οὖν τῶν τὰ χαλὰ χαὶ ἀγαϑὰ χαὶ δίχαια μὴ εἰδότων τὸ 
ὄνομα τοῦτ᾽ ἐστίν; Ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη. Οὐχοῦν δεῖ πιαντὶ 
τρόπετῳ διατειναμένους φεύγειν, ὅττως μὴ ἀνδράποδα ὠμεν. 
᾿4Ἵλλά, νὴ τοὺς ϑεούς, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πτάνυ ἤμην φι- 
λοσοφεῖν φιλοσοφίαν, δι᾿ ἧς 
δευϑῆναι τὰ προσήχοντα ἀνδρὶ καλοχαγαϑίας ὀρεγομένῳ" 
γῦν δὲ σπτῶς οἴει μὲ ἀϑύμως ἔχειν, δρῶντα ἐμαυτὸν διὰ 

Ρ}Ὶ , ) , ἤν 

ἂν μάλιστα ἑνόμιζον 7ται- 

Τί δὲ δή, ὃς ἂν βου- 

Βεβηϊίοη ἀθν δικαιοσύνη νὰν πἰοί 
ΡεαὈβιοἰρί. 85. ἀἴὰ ΕἸη]οῖί. ὃ 12, 
πη. ἔ, ---͵ φαίνομαι, πᾶ] ἢ 
τοῦτο λέγων, » 806  ΠΒΟΠ 6 Π]10}}“. 
-- οὐκ οἶδ᾽ ὅπως, ποεδοῖο 410 
Ραείο. 

21. πᾶ} 5. ὃ 29: Ευϊῃ. σε- 
Βίθῃ!, ἀδίβ ΟΡ ἢἰοῃ ννῖβθθ, νν88. ΘΓ 
Ζὰ ννίβϑθη βϑρίδυθί ἢ θ6, πὰ ἀδ[β 
ἄθγ νοη ἴππὶ ὈΙΒΠΘΓ. οἰ Πρ  Β] 6 Π 6 
ες εἷπ υϑυΓθ (6 5οῖ, 4 τηδοῦί 
μη ϑόκτγ, δυΐ ἀΐε Νοίνδπάϊο κοὶὶ 
ἀθγ 86! Ὀβιογ Κοηηίηἶβ ΔῈ 6 Κβϑιη 
πα Ὀεϊησέ ᾿Ππ ἀυγοῖ ἀδγαυΐ θοζῦρς- 
᾿ομα Ετάσθη Ζὰ ἄδιη Εἰηβοῆθη, ἀα [8 
δΓ ἃ00ἢ γὸπ ἀἴεβοῦ Τυροηὰ ποοὴ 
γγοἷξ Θπι[εγηΐ ἰϑί. --- ὃς ἂν... μη- 
δέποτε τὰ αὐτὰ... λέγῃ. θε5- 

56η ἢδί βἴοἢ; Ευίῃ. ἵπὶ νογπογσ ῃθη- 
ἄδθη νυν ἱϑάθγμοὶ βου! ἀϊσ σοπιδοθί. 
5. ΕἸπΙεἶ!. ὃ 8, Δηπι. --- λογι- 
σμὸν..τὸν αὐτόν, εἶπε υπά 
ἀΐοβοῖθς ΒΟΟΒ παρ. -- 41η- 
Δ Ὁ δ᾽ ΡΣ ΤΙ ΤῚ δ. ζὰ ΠῚ, 
ὅ, 24, 

22. ἀλλ᾽ ἄρα, νΐο Π], 
-- τοὐναντίον, ἀν ἐμ. ἱγεῖ 
“ἢ ΤΣ ον. 

28. φιλοσοφεῖν φιλ., τὶ ἢ 
ἀεγ) επίρεη Ν᾽ εἰβμ εἰ σὰ θ6- 
 ΔΡΣ - χαλοχἀγαϑίας. 
5.1, 10 τὰ χαλοὺς χαἀγαϑούς. 
ἄν μοδη 2ὺ παιδευϑῆναι. 
πῶς, Με Β6ἢΓ, βεμοτι ζὰ ἀϑύ- 
μως. --- διά ὁ. δος. Βεὶ ΓοΙσεηάδςγ 
Νοραϊϊοη: τοί Ζ. --- Κοπβίγ, δυ- 

22 

28 
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μὲν τὰ προπτεπονημένα οὐδὲ τὸ ἐρωτώμενον ἀποχρίνε- 
σϑαι δυνάμενον ὑττὲρ ὧν μάλιστα χρὴ εἰδέναι, ἄλλην δὲ 
δδὸν οὐδεμίαν ἔχοντα, ἣν ἂν πορευόμενος βελτίων γενοί- 
μην; χαὶ ὃ ΞΣωχράτης, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε, εἰς 

Δελφοὺς δὲ ἤδη πώποτε ἀφίκου; Καὶ δίς γε νὴ Δέα, 
ἔφη. Κατέμαϑες οὖν πρὸς τῷ ναῷ που γεγραμμένον τὸ 
Γνῶϑι σαυτόν; Ἔγωγε. Πότερον οὖν οὐδέν σοι τοῦ γράμ- 
ματος ἐμέλησεν, ἢ προσέσχες τὲ χαὶ ἐπεχείρησας σαυτὸν 

ἐπισκοπεῖν, ὅστις εἴης; ΠΠὰ 44 οὐ δῆτα, ἔφη" χαὶ γὰρ 
δὴ πάνυ τοῦτό γε ᾧμην εἰδέναι" σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλο τι 
ἤδειν, εἴγε μηδ᾽ ἐμαυτὸν ἐγίγνωσχον. Πότερα δέ σοι 
δοχεῖ γιγνώσχειν ἑαυτόν, ὅστις τοὔνομα τὸ ἑαυτοῦ μόνον 
οἶδεν, ἢ ὅστις, ὥσπερ οἱ τοὺς ἵππους ὠνούμενοι οὗ τερό- 
τερον οἴονται γιγνώσχειν ὃν ἂν βούλωνται γνῶναι, πρὶν 
ἂν ἐπισχέψωνται, πότερον εὐττειϑής ἐστιν ἢ δυσπειϑής, 
χαὶ πότερον ἰσχυρὸς ἢ ἀσϑενής, χαὶ πότερον ταχὺς ἢ 
βραδύς, χαὶ τάλλα τὰ πρὸς τὴν τοῦ ἵππου χρείαν ἐπι- 
τήδειά τὲ χαὶ ἀνε; γιτήδεια ὅπως ἔχει. οὕτως ἑαυτὸν 

ἐχεισχεψάμενος, ὅποῖός ἐστι πιρὸς τὴν ἀνϑρωπείνην χρείαν. 

ἔγνωχε τὴν αὑτοῦ δύναμιν; Οὕτως ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. 
μὴ εἰδὼς τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀγνοεῖν ἑαυτόν. Ἐχεῖνο 
δὲ οὐ φανερόν, ἔφη, ὅτι διὰ μὲν τὸ εἰδέναι ἑαυτοὺς τελεῖ- 
στα ἀγαϑὰ πάσχουσιν ἄνϑρωτιοι. διὰ δὲ τὸ ἐψεῦσϑαι 
ἑαυτῶν τιλεῖστα χαχά; οἱ μὲν γὰρ εἰδότες ἑαυτοὺς τά τὲ 

γάμενον ἀποχρίνεφϑαι οὐδὲ -- χαί.. γε ναὶ. ὃ --ναφ, 
τὸ ἐρωτώμενον ὑπὲρ ὧν (- τού. ναὶ. δὰ ΠΙ 8, 10. -- εὸ γνῶϑε 
τῶν ἃ) .-. χρὴ εἰδέναι, ννοθοὶ 45. σαυτόν. 8. ἀ, Εἰπ]εῖι, ὃ 13. --- 
(οροηθαίΖ, τὰ ἀδηκθη: βοβοιινεῖθο χαὶ γὰρ δή. καὶ δή τε ἡδὴ 5. Κτ, 
ἄδπη ὕθον Πίηρο, ἀϊθ πηθίποπι ϑίγο- 09. 11,1. - σχολῇ, Μὶο ΠῚ, 14, 8. 
ῬΡεπ, Ζὰ ἄδιι ἴοι τη ΐ ον Θθθη θοκαπηίο, 25. πρὸς τὴν ἀνϑρωπί- 
ἴδγπον Ἰϊοβϑη. ὑπέρ ἴδὶ ἴον τὸ νὴν χρείαν, αὐ τἰδιεμὲ ἢ) υγε»Ὲ 
περί. ὑπέρ ἰί ογϑὶ οὶ Ποιηοβίῃ. ΔΘ) ΜΉ ἢ 6 ἡμηιαη γι. το: οὗ τως. 

[ἂν περί ἀθ]τοῖι; Μεϊβίοσι. θοβιδιῖρι, ἀ.1. δα "ἴον δὲ αρβ μηρία ον 
ἀαί5 ὑπέρ τα περί οτϑί βεῖϊ 800 'ἴὰῇ. ἔμα. 
ἄδῃ αἰἰἰβοῖνθα Το [6 σὺ Ππάδῃ 20. ἄνϑρωποι, οἴνπα Αγκεὶ 

βοῖ; υβ]. 611}. τὺ 1Υ̓́, ὃ... 12. νυ οἵι, ναὶ. ΟΠ, σὰ 1, 4, 14. -- 
24. εἰς Δελφοὺς δέ ϑιεννι ἀθ. ἐψεῦσϑαι ξαυτῶν ατὰ ἃ 21: 

νου ογρονθηάθῃ ἄλλην. ἰουδεμίαν διειμευσμένοι τῆς. .δὺ ἐρκὰκο ὕρονγ 

ἔχοντα οπίβοροη. 85. ζὰ 1, ὃ, 18. ἄδῃ ὕδῃ. 8. Κυ. 41, 14. Ὁ. 419, ὃ, 

»"πνυὐσὐνυσσ οὐ 
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ἐπιτήδεια ἑαυτοῖς ἴσασι χαὶ διαγιγνώσκουσιν ἅ τε δύ- 
γανται καὶ ἃ μή" χαὶ ἃ μὲν ἐπίστανται πράττοντες στο- 
ρίξονταί τε ὧν δέονται χαὶ εὖ πράττουσιν, ὧν δὲ μὴ 
ἐπίστανται ἀπεχόμενοι ἀναμάρτητοι γίγνονται 
φεύγουσι τὸ χαχῶς πιράττειν᾽ διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς ἄλ- 
λους ἀνθρώπους δυνάμενοι δοχιμάζειν χαὶ διὰ τῆς τῶν 

ἄλλων χρείας τά τε ἀγαϑὰ πορίζονται χαὶ τὰ χαχὰ φυ- 
λάττονται. οἱ δὲ μὴ εἰδότες, ἀλλὰ διεψευσμένοι τῆς ἕαυ- 
τῶν δυνάμεως πρός τε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους χαὶ τάἀλλα 
ἀνϑρώτιινα πράγματα ὁμοίως διάχεινται" χαὶ οὔτε ὧν 
δέονται ἴσασιν οὔτε ὅ᾽ τι τιράττουσιν οὔτε οἷς χρῶνται, 
ἀλλὰ πάντων τούτων διαμαρτάνοντες τῶν τε ἀγαϑῶν ἀπο- 
τυγχάνουσι χαὶ τοῖς χαχοῖς τιεριπείσυτουσι. χαὶ οἱ μὲν 

εἰδότες ὅ᾽ τι ποιοῦσιν, ἐττιτυγχάνοντες ὧν πράττουσιν, 

εὐδοξοί τε χαὶ τίμιοι γίγνονται" χαὶ οἵ τε ὅμοιοι τούτοις 
ἡδέως χρῶνται, οἵ τὲ ἀποτυγχάνοντες τῶν πιραγμάτων 
ἐπιϑυμοῦσι τούτους ὑττὲρ αὑτῶν βουλεύεσϑαι, καὶ τεροΐ- 
στασϑαί γε αὑτῶν τούτους, χαὶ τὰς ἐλπίδας τῶν ἀγα- 
ϑῶν ἐν τούτοις ἔχουσι. χαὶ διὰ πτάντα ταῦτα ττάντων 

μάλιστα τούτους ἀγατεῶσιν. δὲ μὴ εἰδότες ὅ᾽ τι ποι- 
οὔσι, χαχῶς τὲ αἱρούμενοι οἷς ἂν ἐπιχειρήσωσιν 
ἀποτυγχάνοντες, οὐ μόνον ἐν αὐτοῖς τούτοις ζημιοῦνταί τε 
χαὶ χολάζονται, ἀλλὰ χαὶ ἀδοξοῦσι διὰ ταῦτα χαὶ χατα- 

γέλαστοι γίγνονται χαὶ χαταφρονούμενοι χαὶ ἀτιμαζό- 

χαὶ δια- 

Ἁ 

χαι 

--.ὸὩ9 τε.. καὶ ἅ Βεὶ διαγιγνώ- 
σχουσιν. 8. τὰ 1Π, 1, 9. -- χαὲ 
τοὺς ἄλλους, ἀἰ οι Β]οί5. βἰοἢ 
ΒΕΙυ8ι. --- χαί νοῦ διά: δύῃ; 
πα ΠΉΠ ΟἿ, Δ 86. ἀθπὶ ἀονίηη, ἄδῃ 
βῖ6. ϑίοῃ. ἄσγο οἰσθη Κταίτ νοῖ- 
Βοιαδη. 

21. εἰδότες, Ὠδ τ] ΟΝ ἑ ἑαυτούς, 
ὙἷῈ 'πὶ νοτίρεη ὃ τὸ εἰδέναι ἑαυ- 
τούς. -- διεψευσμένοι Με ἴπιὶ 
γοτίσθη ὃ διαγιγνώσχουσι. διά θ6- 
Ζοϊοποὶ ἀΐα Υ οἰἰϑιἀπα!βκεῖι; ὙΪΓ: 
ΐ“ὕοη ἃ --- Ζ 5᾽6ἢ ἵστη“ ἃ. ἰ. ἀυτοῃ 
ἄας βϑηζθ ΑἸΡΒΡοι πἰπάυτγο!ι. --- 
πρός.. ἀνθρώπους... πράγ- 

ματα ὁμοίως διάχεινται, 
»516. βἰπᾶὰ ἴῃ ἀδγβοθθη [σο", ἃ. ἢν, 
516. Καῆπηθη 86 ἢ ἀΐθβα πὶ οῃί. 

28. οἵτε ὅμοιοι, ἃ. ἢ. ἀϊδ Ἔρθη- 
850 νοιβίδηάϊο βἰπά. --- χαὲὶ. 
78 βορδῖ,. -- Βροδοιιία ἀΐδ δπιρἢἃ- 
(ἰβομο ΝΥ Ἰοἀ θυ οϊαπρ ἀθ5 ργοη. ἀθπ). 
οὗτος. 

29. χαχῶς... αἱρούμενοι, 
νγῸ 65. πᾶ! ο}) ἀδγδυ δη ΚΟΠηΐ, 
50} [ἅγ ἀδβ ἀδθὴ οἰσθηθη Κγᾷ[ θη 
υηὰ ΡΗϊομίοη Ἐπίβργθοιιθπάθ Ζὰ δηϊ- 
βοῃοί θη. --- ἀλ λὰ καὶ αδοξοῦ- 
σι, ἄδπι ἐν αὐτοῖς τούτοις ἴπ5ο- 
[ογπ θη σερθηρσοβοίζί, 5 ἀΐθ ϑοιδπὰδ 

“᾽ .}7ε, 
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- δι. νὼ " ᾿ - ΄ [ [{ Β 2 , μενοι ζῶσιν. ὁρᾷς δὲ χαὶ τῶν πόλεων ὅτι ὅσαι αν ἀγνοή- 
σασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν χρείττοσι πολεμήσωσιν. αἱ 
μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, αἱ δυεἐξ ἐλευϑέρων δοῦλαι. καὶ 
ὁ Εὐθύδημος, “Ὡς πάνυ μοι δοκοῦν, ἔφη, ὠ Σώκρατες, 

χερὶ πολλοῦ ποιητέον εἶναι τὸ ἑαυτὸν γιγνώσχειν, οὕτως 
, ζ , ᾿ Υ͂ “ , - 

ἔσϑι᾽ ὁπόϑεν δὲ χρὴ ἄρξασϑαι ἐπισχοτιεῖν ἑαυτόν, τοῦτο 
ν ν 2 , ᾽" 2 , ΡᾺῚ 2"}» ΄, 

σπιρὸς σὲ ἀποβλέττω εἴ μοι ἐϑελήσαις αν ἐξηγήσασϑαι. 
2 - , “Ε ΄ Ν 2 ν Ν 

Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχράτης, τὰ μὲν ἀγαϑὰ χαὶ τὰ χαχὰ 
ς “ΒΑ ἢ , , χ ᾿ ᾿ 

ὁποῖα ἐστι, σπιάντως τίου γιγνώσκεις. Νὴ γάνος ἔφη, εἰ 
γὰρ μηδὲ ταῦτα οἶδα, χαὶ τῶν ἀνδραπόδων φαυλότερος 
νι . 
αν εἴην. Ἴϑι δή, ἔφη, καὶ ἐμοὶ ἐξὶ Ἴγησαι αὐτά. ᾿4λλ᾽ ου 
χαλεπόν, ἔφη" τρῶτον μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ὑγιαίνειν ἀγαϑὸν 
εἶναι νομίζω, τὸ δὲ νοσεῖν χαχόν᾽ ἔπειτα χαὶ τὰ αἴτια 
ἑχατέρου αὐτῶν, χαὶ ποτὰ χαὶ βρωτὰ χαὶ ἐπιτηδεύματα, 

Νξ ς ᾽, ᾽, ΄ Ν κ 

τὰ μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέροντα ἀγαϑά, τὰ δὲ πρὸς τὸ 
γοσεῖν χαχα. Ούὔχουν, ἔφη, χαὶ τὸ ὑγιαίνειν χαὶ τὸ νο- 

ΞΕ 2 - , ᾿ ΣΣ Ἀ ΡΒ} 

σεῖν, ὅταν μὲν ἀγαϑοῦ τινος αἴτια γίγνηται. ἀγαϑὰ ἂν 
» [4 } - , ΄ ἍΝ Ὑ ᾿ ν -' ᾿ 

εἴη, ὅταν δὲ χαχοῦ, χαχά; Πότε ὃ ἂν, ἔφη. τὸ μὲν ὑγεαέ- 
-" , , ᾿ Ὡ Ρ] - ν 

νειν χαχοῦ αἴτιον γένοιτο, τὸ δὲ νοσεῖν ἀγαϑοῦ; Ὅταν νὴ 
,32 , - Υ “. - - 

“1{, ἔφη, στρατείας τε αἰσχρᾶς χαὶ ναυτιλίας βλαβερᾶς 
Α τ - ΄ Ἁ , ᾽ 

χαὶ ἄλλων γτολλῶν τοιούτων οἱ μὲν διὰ ῥώμην μετασχόν- 
2 , ς Ν Ἂ , ᾿ 3 Ο ᾿ 

τες ἀπόλωνται, οἱ δὲ δὲ ἀσϑένειαν αττολειφϑέντες σω- 
-» ῳ - μὸν ει ).».») ς ἔνι " ἃ [4 ε Ἀ Ἔςς 2 

ϑώσιν. ““ληϑὴ λέγεις" αλλ ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ τῶν ὠφε- 
ΜΡ ᾿ ’ 7, ὌΝ 2 ) ᾿ 

λέμων οἱ μὲν διὰ ῥώμην μετέχουσιν, οἱ δὲ δὲ ασϑένειαν 

ἀθν Τμαί (οἸρί απὰ ὅθεν βῖθ μἰηδαβ- 
τοῖοι, --- τῶν πόλεων ὅτι, 
ΠΔΟΙ ἀγ ΟἸκβυ 9116. Υ ΟΡ ηΒ(6}] ἢ ρ᾽ ἀος 

πἰοδὶ οἰ πιὰ] 2ὰ βάθη, νγὰ8 δῆμος 
ἰϑί. -- ὡς... δοχοῦν. . οὕτως 
᾿σϑι ΟΝΊΕ86 65 16 δίννβ, ἀὰξ ἰοἢ 

νου ὅσαι ἀρμᾷηρίσοη θη. ζὰν Β6- 
ἰοῃ θη 8; ἀθ8. ἀοροηβδίζοβ νοὴ τῶν 
πόλεων τὰ ἄδη οἰ πζοίηθη ΝΙθηβοι θη, 
γοῇ ἀδπθη ἷ8 ἀδ ῖῃ ἀΐὸ ἴθ ννΓ, 

80. [ηΠᾶ1{ ὈΪ5. ὃ 39: Βοκτ, ζεῖοί, 
ἀαί. ἀδηὶ Εα Πγ ἀθπιοβ σὰν δ 6 θ8ι- 
οὐ Κοηηίηἶβ ὈΪ8 Ἰοῖδί ποοῖ ἀἶδ ποί- 
ννοπαϊρϑίοη Βοάϊηραθσοη [6] θη. 
Πθπη οἱ δαί οἷπο ἀπσοηῦροηάο Κ᾽ οὐ- 
ΒΘ] πᾳ νοοῖ πίοι ἀπᾷὰ δ Β! οί οι 
υη, νυ ἃεθηὰ ὁγ ἀδηλῖ. απ 6 ν{, 5᾽οὴ 
80. ἀοΥ [οἰ αηρ οἷηδ5 ἀδιηοἰκτ ἰβο ἢ 
δίϑαίοβ. ζὰὺ θοίοϊ!ροη, νοὶ ξ δΓ 

νὄ! Πἶσο αἰδαθε:" (5) ΥΕ 1. ϑορὶι. 
θεά. Ἀ. 848: ἀλλ᾽ ὡς φανέν γε 
τοὔπος ὡδ᾽ ἐπίστασο. --- τοῦτο, 
ετλυμα ἐμ νοῦ ἐξηγήσασϑαι. -- 

. οὐ. 
"ἦν. που. να 11, 3, 2. - αὐ- 

τὸ τὸ ὑγ. δῖε Θεβυράπεϊ! 
8610 81, βοροη θοῦ ἄδη αἰτίοις. --- 
ἔπειτα, οἶπὸ δέ, ννὶδ 1, 4, 11. -- 
᾿Υ τα, Βοϊτταβοα, νἷὸ Κγτ. 
1 1. 4: φέρειν τε εἰς τὸ δυσ- 

ἀρρύρέδρς ηἡτοτέρους φαίνεσϑαι. 
832. οὔχουν, νὶδ}, 4, δ: ἀἐφιεῖ 

δἷὰ 

δ ν,μδινανοννωνν 
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ἀττολείπτονται. Ταῦτα οὖν, ἔφη, ποτὲ μὲν ὠφελοῦντα, 
ποτὲ δὲ βλάπτοντα, μᾶλλον ἀγαϑὰ ἢ χαχά ἐστιν; Οὐ- 
δὲν μὰ Δία φαίνεται κατά γε τοῦτον τὸν λόγον. ἀλλ᾽ ἥ 38 
γέ τοι σοφία, ὦ Σώκρατες, ἀναμφισβητήτως ἀγαϑόν Ἢ: 
γοῖον γὰρ ἄν τις πρᾶγμα οὐ βέλτιον τιράττοι σοφὸς ὧν 
ἢ ἀμαϑής; Τί δαί; τὸν “1αίδαλον, ἔφη, οὐκ ἀχήχοας ὅτι 
ληφϑεὶς ὑπὸ ΠΠίνω διὰ τὴν σοφίαν ἠναγχάζετο ἐχείνῳ 
δουλεύειν χαὶ τῆς τε ττατρίδος ἅμα χαὶ τῆς ἐλευϑερίας 
ἐστερήϑη χαὶ ἐτειχειρῶν α:τοδιδράσκειν μετὰ τοῦ υἱοῦ τόν 
τε σιαῖδα ἀττώλεσε χαὶ αὐτὸς οὐχ ἡδυνήϑη σωϑῆγαι, ἀλλ᾽ 

ἀτεενεχϑεὶς εἰς τοὺς βαρβάρους πάλιν ἐχεὶ ἐδούλευεν; 
“Ἱέγεται νὴ 4 ᾽, ἔφη, ταῦτα. Τὰ δὲ Παλαμήδους οὐχ 
ἀκήκοας ττάϑη; τοῦτον γὰρ δὴ ττάντες ὑμνοῦσιν, ὡς διὰ 
σοφίαν φϑονηϑεὶς ὑττὸ τοῦ Οδυσσέως ἀπόλλυται. .41ἐ- 

γεται χαὶ ταῦτα, ἔφη. ᾿ἥλλους δὲ πόσους οἴει διὰ σο- 
φίαν ἀναστιάστους πρὸς βασιλέα γεγονέναι καὶ ἐχεὶ δου- 
λεύειν; Κινδυνεύει, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἀναμφιλογώτατον 34 

ἀγαϑὸν εἶναι τὸ εὐδαιμονεῖν. Εἴγε μή τις αὐτό, ἔφη, 

ὦ Εὐθύδημε, ἐξ ἀμφιλόγων ἀγαϑῶν συντιϑείη. Τί δ᾽ 
ἄν, ἔφη, τῶν εὐδαιμονιχῶν ἀμφίλογον εἴη; Οὐδέν, ἔφη, 

ποππθ..ῦ --- οὐδέν, Κοῖῃ 68- ἀθιῃὴ Μίηοβ. 8. χὰ 1, 2, 8. -- Πα- 
ν" 6 8. 8, ΠδΠ]1ΟΝ) μᾶλλον ἀγαϑὰ λαμήδους, ἀδγ ἄδῃ οὐκαηβίο! θη 
ἢ κακά. ΝΥ ανπβίθη ἐθ8 Θάγβϑβθιβ δηἰάθοκίο 

δον ((λ.2; γέ τοι, »»Εηϊθ- πηᾷ ἀδῆυπὶ νοη ἀΐθβϑηι σοι αἴβί ορᾶ- 
βίθῃϑ 78, βν Π5“, Ὑ5᾽. ΠΙ Ὁ; 19; 
Αη. 1], 5, 19. ῬάᾶζΖι δηά ἢ} ρ] δαί 
Εμιῃ. ἀθν Ζυβι!πημηιηρ ἀθ8 5 γ. 
582 5.66" Ζὰ βίη. δε! βίνϑι- 
βία οῖ δύ πΐον ἀ68 δοκν, ΝΥ] άοι- 
ΒΡΓΌΟΝ πἰοῃ! ογηϑὶ σϑηιοίηί. 8. Ζὰ 
ὃ 40: διετάραττεν ἀπὰ ἀϊε ΕἸηΙ. 
8 12. --- σοφία. ἡ μὰ 5, 
2 σιμώτερον γ1π|-- τί 
αὶ, ΜΡ ΡΚΙ δΑΚ -- τὸν 4αί- 
δαλο ν, ἀδγ ἀὰβ αθγγίηίῃ ἴῃ Κιοίἃ 
δεραυίο, ἴῃ ἀδ8 δ΄ β6] υ8ί πϊΐ βοὶ- 
Πθπὶ ϑοθπο [ΚαγῸΒ. δἰ Πρ ΒΟ] Οββθη 
γνυγάθ, ἀδηη ἀἶ νν δοΠβοιπθη ΕἸρο] 
οὐαπα, τηἰ({6]κὶ νομοῦ. θά θηί- 
ΠΟ θη, γν ΟΡ οἱ ΠΚᾶγῸ8. ἀπηζαπ), Υβ!. 
Ονὶὰ, Μεί, ΥἼΙ], 151 Π᾿ --- ἐχείνῳ, 

(ογ ἢϊη δῖ βοίπθη Βοίγι Ὁ ἃ15. ὅδ- 
Του νοὴ ἄθη ἀτθοῆθη νὸν Τιο]ᾶ 
Βοβιοἰ ἰρὶ ὑναγάθ. Υ6]. Ονϊά. Μεὶ. 
ΧΙ], ὅ6---ὅ9. -- γὰρ δή, 5. Τὰ 1, 
Ἂ" ἰ4. -- ἀπόλλυται, ἴῃ ϑδ6 
υπὰ Πιομίαηρ,. 80 ἰδ ἀὰ8 Ριᾶβθῃϑ 
2 ΠΟΙ πο. -- ἀνασπάστους, 
Γογροβομ! ρρί. 85. Κιῦρον. χὰ 
Πεγοά, ΠῚ, 98. -- βασιλέα, ἄθῃ 
Ροιβοι Κδηϊβ. 5. ΠῚ, δ. .2θ. 

94. κινδυνεύει, οἴῃ ΚυαΓ ΒΡ ΌΓΟΓ 
ΑΡΒΟΒ]ΐΒ. 418. πηϊΐ οὖν οὐδγ ἄρα. 
Εν, θοῃΓ ἃ0., οπὸ αἷς Ηϊο εἰς Κεὶς 
ἀδ8 γοΡμογσομδπάθη ΔηΖΙΘΙΚΘΠηΘῃ, 
ΥΩ). ονεδὴ 11, 4, 12. --- συντι- 
ϑείη. Υᾳ!. τὰ τιϑῶμεν ὃ 18: ἴῃ 
͵7οάθῃ οἰηζθίηθηῃ Εδ}}6. 
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εἴγε μὴ προσϑήσομεν αὐτῷ χάλλος ἢ ἰσχὺν ἢ ττλοῦτον ἢ 
δόξαν ἢ καί τι ἄλλο τῶν τοιούτων. ᾿“λλὰ νὴ ““ἰα τεροσ- 
ϑήσομεν, ἔφη" πῶς γὰρ ἂν τις ἄνευ τούτων εὐδαιμονοίη" 
Νὴ 44᾽, ἔφη, προσϑήσομεν ἄρα. ἐξ ὧν πολλὰ χαὶ χαλεπὰ 

συμβαίνει τοῖς ἀνϑρώτστοις᾽ “τολλοὶ μὲν γὰρ διὰ τὸ χάλ- 
λος ὑτεὸ τῶν ἐπὶ τοῖς ὡραίοις σεαραχεχινηχότων διαφϑεί- 

ρονται, στολλοὶ δὲ διὰ τὴν ἰσχὺν μείζοσιν ἔργοις ἐπσειχει- 
ροῦντες οὐ μιχροῖς χαχοῖς περιπίπτουσι. πολλοὶ δὲ διὰ 
τὸν στελοῦτον διαϑρυπτόμενοί τε καὶ ἐπειβουλευόμιεενοι ἀτεόλ- 
λυνται, πολλοὶ δὲ διὰ δόξαν χαὶ “τολιτιχὴν δύναμιν με- 
γάλα χαχὰ πεπόνϑασιν. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη, εἴγε μηδὲ τὸ 
εὐδαιμονεῖν ἐπαινῶν ὀρϑῶς λέγω, ὅμολογῶ μηδὲ ὅ τι 
χειρὸς τοὺς ϑεοὺς εὔχεσϑαι χρὴ εἰδέναι. ᾿4λλὰ ταῦτα μέν. 
ἔφη ὃ Σωχράτης, ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι 
οὐδ᾽ αὐὐυ ἐπεὶ δὲ πόλεως δημοχρατουμένης “ταρα- 
σχευάζῃ χεροεστάναι, δῆλον ὅτι δημοκρατίαν γε οἶσϑα 

τί ἐστι. Πάντως βϑμρομὶ ἔφη. “]οχεῖ οὖν σοι δυνατὸν 
εἶναι δημοχρατίαν εἰδέναι μὴ εἰδότα δῆμον; Πϊὰ .1{ οὐχ 
ἔμοιγε. Καὶ δῆμον ἄρ᾽ οἶσϑα τί ἐστιν; Οἶμαι ἔγωγε. 
Καὶ τί νομίζεις δῆμον εἶναι; Τοὺς στένητας τῶν πολιτῶν 

ἔγωγε. Καὶ τοὺς πτένητας ἄρα οἶσϑα; Πῶς γὰρ οὔ; Ἡρ᾽ 

οὖν χαὶ τοὺς πλουσίους οἶσϑα; Οὐδέν γε ἧττον ἢ χαὶ 

τοὺς σιένητας. Ποίους δὲ πένητας χαὶ τοίους τιλουσίους 
χαλεῖς; Τοὺς μέν. οἶμαι, μὴ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τε- 
λεῖν πτένητας, τοὺς δὲ πλείω τῶν ἱκανῶν πλουσίους. Κα- 

ταμεμάϑηχας οὖν, ὅτι ἐνίοις μὲν πάνυ ὀλίγα ἔχουσιν οἱ 

μόνον ἀρχεῖ ταῦτα, ἀλλὰ χαὶ ττεριποιοῦνται ἀπ αὐτῶν, 
ἐνίοις δὲ “τάνυ ττολλὰ οὐχ ἵἱχανά ἐστι; Καὶ νὴ «14, ἔφη 

80. παραχεκχκινηκότων, ἴᾳ- ἴδγοη Βοἀατγ[ηΐββθη. ι 
ἐτϑηβι εἶν: ἀδη θη ἀδν Κορ νοῦ- 38. χαὶ νὴ 4ἰ᾿, .. οἶδα γὰρ 
τὔσκα ἰςι. χαί.)ὰ νεῖ ζδαβ.ἴοἷ Και ὃ 

80. εὔχεσϑαι πρός ϑ5ίαι πἃπ}ῖο}ν ἃ ἃ Εν... Ὀῖδ Ζν Ἰβοιθη- 
Β]οίβοι Παϊ. ψῖς Ἠογοά. ΥἹ], 84, πὶ. θοπιογκαῃρ πὶ γὰρ (ὀρϑῶς γάρ) 
ὡτ ψεβιλρι οὶ ὀγθαν Ριο!ορβὶς ννῖο., ογκι γι, νῖο 65 Κουπην, ὅδ δ ΘΓ [οι 
τ ἢ ΒΟΙΠΘΓ κ δημίηὶβ (οἶδα), υυϊθ θοῦ 

81, τὲ ὴ εἰδότα, νἷὸ ἁπτόμε- ογϊπποτί, ψἀβγοηὰ ἀὰξ γάρ πϑοὶ 
γον 1, ἃ, 8. -- εἰς ἃ δεῖ, ἃ. ᾿. τὰ οἶδα πὶ οἴποῦ Κἰοίηθη Αὐδκϑϊαῦμε 
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ς Β] ΄, 2 - ΄ ᾿] , 5 » ᾿ 

ὁ Ευϑύδημος, ορϑῶς γάρ μὲ ἀναμιμνήσχεις, οἰδα γὰρ χαὶ 
΄ , ᾿ μὰν σὸν ᾽ ΄ 

τυραγνους τινάς, οἱ δι᾿ ἔνδειαν ὥσττερ οἱ αἀττορώτατοι 
2 , ) “πὰ ᾿] - , ΄ , 

ἀναγχάζονται ἀδιχεῖν. Οὐχοῦν, ἔφη ὃ Σωχράτης, εἴγε 

ταῦτα οὕτως ἔχει, τοὺς μὲν τυράννους εἰς τὸν δῆμον ϑή- 
σομεν, τοὺς δὲ ὀλίγα κεχτημένους, ἐὰν οἰχονομιχοὶ ὠσιν, 

᾿] ᾿ ᾿ ν" Ὃ 2 , 2 ἃ ,- 

εἰς τοὺς τελουσίους. χαὶ ὁ Ευϑύδημος ἔφη" Ἂναγχάζει μὲ 

χαὶ ταῦτα ὁμολογεῖν δῆλον ὅτι ἡ ἐμὴ φαυλότης" χαὶ φρον- 
τίζω, μὴ χράτιστον ἢ μοι σιγᾶν" χινδυνεύω γὰρ ἁτιλῶς 
ΕΥ Ψ Ἀ , .] ΄ 2 2 “-“ ᾿ 

οὐδὲν εἰδέναι. χαὶ ττάνυ ἀϑύμως ἔχων ατῆλϑε καὶ κατα- 
- ᾿ »ν » , ΄ ν 3 

φρονήσας ἑαυτοῦ χαὶ γομίσας τῷ οντι ἀνδράποδον εἶναι. 
στολλοὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω διε θάνεων ὑτεὸ Σωχράτους 
οὐχέτι αὐτῷ σπιρροσήεσαν, οὃς καὶ βλαχοτέρους ἐνόμιζεν" 

᾿] ΄, ᾿ ϑι 2Γ ἡ 29. "ἢ ) ΄ 

ὁ δὲ Εὐθύδημος ὑτιέλαβεν οὐχ αν ἄλλως ἀνὴρ ἀξιόλογος 
, ΄, , 2 

γενέσϑαι, εἰ μὴ ὅτι μάλιστα Σωχράτει συνείη" χαὶ οὐχ 
3 , 3 » , 3 Ψ' , , 

ἀτελείσεετο ἔτι αὑτοῦ, εἰ μή τι ἀναγχαῖον εἴη" ἔνια δὲ 
Νῆϑ »" ἄν..3 - 2 ΄ ὌΝ , ς 2} ΡΟ 

χαὶ ἐμιμεῖτο ὧν ἐχεῖνος ἐττετήδευεν" ὁ δέ, ὡς ἔγνω αὑτὸν 
οὕτως ἔχοντα, ἥκιστα μὲν διετάραττεν, ἁπλούστατα δὲ 
χαὶ σαφέστατα ἐξηγεῖτο ἅ τε ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν χαὶ 
ἐπιτηδεύειν κράτιστα εἶναι. 
Δι ἀἴ686 Ῥᾶγοπί!6β6 ΒΘΖιιρ Ὠἰπημιί 
(Καμποι). -- ἀναγκάξονται 
ἀδικεῖν. γε]. καχουργεῖν ὃ 14. 
Ηΐεν. 1Υ, 9: τῷ οὖν τυράννῳ τὰ 
πολλαπλάσια ἧσσον ἱκανά ἐστιν 
εἰς τὰ ἀναγκαῖα δαπανήματα ἢ 
τῷ ἰδιώτῃ. δ 9: οἱ τύραννοι τοί- 
γὺν ἀναγκάζονται πλεῖστα 
συλᾶν ἀδίκως καὶ ἱερὰ καὶ 
ἀνϑρώπους διὰ τὸ εἰς τὰς ἄναγ- 
καίας͵ δαπάνας ἀεὶ προσδεῖσϑαι 
χρημάτων. 

89. τοὺς μὲν τυράννους, 
415. οὔ Βα ἢ. νουθθν πἰοθί νοη οἰηϊ- 
Βοη, βοηάθτῃη νοὴ ἄθῃ Τγιδπηθη 
ἐπὶ Δ Πσ ποῖ θη Θοβριοο θη Πδίίο: 
Νιαπ.... ἄὰα ψοτάδη νψὶν δὰ ἢ 
ἀϊο Τ υτάπηθη. --ὀ Αὐοΐ ἀΐθβ6 
Ὁ  υβίθ! ! ὰηρς ἀϊθηΐ ἀφ διαταράτ- 
τειν. αὶ. σὰ ὃ 20 υ. 38. ΒΑ Ὸ ΠῚ 
Ῥγϑθοί ἴδῃ Ὠΐοδΐ τούτους μὲν 
τοὺς τυρ., νγἃ8 ΟΟθοὶ νϑυϊδησί, Ζὰ 
ΒΟ τοῖθοη. Ὠϊθὸ 5806. δηϊδησοπὰ 
ΥΩ]. ἀϊο Κυγζο Πεοπηϊοη νοη δη- 

μοχρατία ἸΥ͂, θ, 12. -- δῆλον 
ὅτι. ΨΕ1. Ζὰ ΠΙ, τ φαυ- 
λότης; πε ηίσκοι ΤΠ ΟΠ Ε1: Ζὰ 
αγίο!] θη“. -- φροντίζω μή, Ἄοη- 
βίγυ κιἰοπ νυνὶ οὶ ἄθη δ ϑγθθη ἀδ5 
Εὐτγομίοπβ; ᾿πάθββθη ἰδέ φροντίζω 
τη δρ! ΟΠ ουν οἶδ βρᾷίογε Ζυΐῃδαί αηὰ 
μή ὁ. ὁοη). Ξε νἸ ΘΠ] οἰ οι “ νῖς Βεὶ 
ΡΙιαίο Αροὶ]. 39 ἃ. -- ἁπλῶς, 
50] ΘΟ ἢ ἢ 1 πη. --- τῷ ὄντι ἀν- 
δράποδον., Υρ]. ὃ 28: ὅπως μὴ 
ἀνδράποδα ὠμεν. 

40. τῶν ουτω διατεϑέν- 
των, »ἀεγὶ ἴῃ “εἴῃδ 50 66 Προ ὅ6- 
Βγδομίθη“. --- ὅτι μάλιστα, ηματη 
Ποφιιογιἰδοίηιο. --- διετάρατ- 
τεν, πᾶπι]. ἐλέγχων, νγ»ῖδ ΘΓ 68. ἴπὶ 
γον μογσομοπάθη Ὀοβοηήθγβ ἃ 20. 90. 
99 βοι μὰ π μδίί6. Υ̓α].1, 4,1: τοὺς 
παντ οἰομένους εἰδέναι ἐβωτῶν 
ἤλεγχεν. --- ἁπλούστατα, 
887 δυΓγιο εὶς, οὔπθ Ἰγοηΐθ. 
-- ἅ τε ἐνόμιζεν. ἘΕἰφοθΆΠ οἢ 
ογυγαγίοί τηδη τε ἐϊηίον εἰδέναι. Ὀ 168 

89 

40 
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Τὸ μὲν οὖν λεχτιχοὺς χαὶ τεραχτιχοὺς [καὶ μηχανι- 
τ ΄ ’, 2 , 

χοὺς] γίγνεσϑαι τοὺς συνόντας οὐχ ἔσττευδεν, ἀλλὰ πρό- 

τερον τούτων ῴετο χρῆναι σωφροσύνην αὐτοῖς ἐγγενέσϑαι. 
τοὺς γὰρ ἄνευ τοῦ σωφρονεῖν ταῦτα δυναμένους ἀδικω- 
τέρους τὲ χαὶ δυνατωτέρους κακουργεῖν ἐνόμιζεν εἶναι. 
χερῶτον μὲν δὴ περὶ ϑεοὺς ἐπειρᾶτο σώφρονας γτοιεῖν 
τοὺς συνόντας. 

ὁμιλοῦντι :ταραγενόμενοι διηγοῦντο" 
Εὐθύδημον τοιάδε διελέγετο, τεαρεγενόμην. 

ἄλλοι μὲν οὖν αὐτῷ πρὸς ἄλλους οὕτως 

ἐγὼ δέ. ὅτε πρὸς 
Εἰπέ μοι, 

ῃ 5 2 ͵ , “" -» 
ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἤδη ποτέ σοι ἐπῆλϑεν ἐνθυμηϑῆναι, 
ς 2 - ς Νι ν δ ς. ἊΣἤ ᾿ , 
ὡς ἐχειμελῶς οἱ ϑεοὶ ὧν οἱ ἀνϑρώττοι δέονται χατεσχευά- 

Ῥογυΐ δυϊ οἶποῦ δ γκάγζῃηρ ἀ65 
ϑαίζοθ, ἀδγ νοἸἸ βίη ἀρ 80 Βε ποθὴ 
ννὔγάο: ἐξηγεῖτο ἅ τ: ἐνόμιζεν 
εἰδέναι δεῖν καὶ ἃ ἐνόμιζεν ἐπι- 
τηδεύειν χράτιστα εἶναι. Ἐθδηβο 
γ ΡΠ] 68. δοῃ 11, ὃ, 3. τὴῖϊ προ- 
τρέπονταί τε ἀρετῆς ἐπιμελ εἶσθαι 
χαὶ ἄλκιμοι ἐκεί 

9. ΙὉΠ4}0: ΟΡ 8116 πὶ δηάθγθῃ θ6- 
ἀαγ 65. ἀὲγ σωφροσύνη πᾷ Ζυνᾶγ 
φαηδοιβί, ννἷθ βῖθ βίο ἴῃ ἀθγ Βε- 
ἷΖθμαηρ Ζὰ ἄθη (δίίζογηῃ ζΖοῖσί; ἀθηη 
νγΔἢγΕ 5 {ΠῚ Ἐγοὶ μοὶ. οἤπθ τοὶ ϊ- 
οἰῦβο αγαπάϊαρο ἰδ πάθη κθαγ. 80 
ἀρογζουρί δόῖγ, ἄθη πὶ γάθηιος, 
ἀαἰβ. ἀΐϊοὸ ἀδίιον. [ἄγ ἀϊοὸ Μϑηβοι θη, 
ἄἀθηθῃ 5816 8, νγ88 816 Ὀγδιοῆρῃ, σ6- 
βοθθη ἤᾶῦθθπ, νη α 6 Εὔτγβογθο 
οσθη. ΑΠ16ὸ ἄργρϑη ἀδβομὸρίδ βοίθη 
ΠῚ} Ζυπ Νιυίζοη 65 ΔΙθηβοιθη ἐδ, 
παπᾶ ἀἴθϑοῦ μὰ θ 6. νῸΓ Ἰθπθη ἀΐθ Ὑοῖ- 
παηἰ απ ϑργδοῃθ νόγᾶθβ, Αυΐβου- 
ἄδθπη Κᾶπῃ δ΄ νὸῃ ἄδθη (δί(ογη οῖ- 
[Δἤγθη, νγὰ8 ἰῃπὶ ἢ 58 πη ἰδί, γΘηἢ 
ΘΓ βῖ6 πὰ [γομίοί, δἢγὶ ἀπά ἰῃηθῃ 
νοείγαυί, 85 Καρὶ8] θ᾽] ἀθὶ οἷπο 
Εγρᾶηζαπρ Ζὰ 1, 4 ἀπὰ οεἸδάϊρσί Ζὰ- 
σ᾽] οἷο. οἴπθη Απκιασοραηκὶ ρσορθὴ 
δοκιδίοβ, ἀδθὺ 1, 2. 11 πὺγ Ὀοτγμει 
να (οὐχ ἀντιλέγω). 8. ἀιοι ἀ. 
ἡπὴν, ὃ 8, Δημι. "ἢ). 
αν ους.. πρᾶχτι- 

τύ [μηχανικούς). Ποίς 
ἴ0}} ογβίονο δοάθη δή ουίο Δα ΕαιΠν- 
ἀδηὶ ἱπὶ νοτίσοη Καρὶιε] Ὀοζίθῃ θη, 

ἀδν β[οἷν οἰποι! είς δύνασϑαι λέ- 
γειν τε καὶ πράττειν (νε!. ΤΥ 
Ὀονγεῖδὶ μὲν οὖν υηὰ ἔσπευδεν; 
νοη βρᾶϊεγεγ Ἠαπὰ ψυγάθ μηχανε- 
χούς ᾿ἀηζαυσοίαρέ, ᾿πάθπι πηδῃ Καρ. 
θ, ὅ υπὰ Τ Ζὰ ἀΐοβθη Νογίθῃ ἴῃ 
ΒοΖί μας βϑίζϑη νγο]]ίο. --- πρό- 
τερον.. ἐγγενέσϑαι. Υεῖ. ζὰ 
1,2, 1τ. -- σωφροσῦνην. ἜΝΩ 
Εἰπίεἰ!. Ὑ 19. --ταῦτα δυνα μέ- 
νοῦς, ηδιη!. λέγειν χαὶ πράττειν, 
νὶο 1, 2, 15: λέγειν χαὲ ιπρατ- 
ειντ, νον 1, 2. 11 Κυτξ: τὰ πολι- 
τιχά. --- ἀδιχωτέρους.. δυ- 
νατωτέρους, πᾷπι!. αἰ τὸν Δἢ- 
εἰβηθηρ [ποῦ ἀτγοὶ Βδγ Ια Κείίθη. “π 
πρῶτον ... περὲ ϑεοὺς ... 
σωφρονεῖν, ἀδπιξ ἰδὲ ἀϊδ εὐσέ- 
βειὰ βοπηοίης, ἴἢγ ΒΟ] οι βῖοῖν. ᾽πὶ 
πϑοιβίοη Καρί(οὶ ἀϊΐὸ δικαιοσύνη 
[οἰ ον εἶρ δη; ἀδηῃ ἀΐδϑδθ Ξιθιὶ 
οθδπϑα ἴῃ ἀδπὶ σωφρονεῖν περὲ 
ἀνθρώπους. 80. νγϑγάθῃ διοὶι ἴπὰ 
Καρ. 6. ἀϊε εὐσέβεια απὰ δικαιο- 
σύνη 8] ἴοι εἰ δτοϊ μα πάθυ θόβργο- 
ΟΝ 

2. οὕτως ὁμιλοῦντε, ἴῃ ἀδγ 
δ εἶϑε, ἀδίβ. δγ ἰδὲ ζὰς σωφρο- 
σύνη πη! οἰιεῖο. -- ἄλλοι .. 
παρεγενόμην. Νίον! νγ85 δῃ- 
ἄδγε ἴθ πὶ ὀγζα εἰ θἢ, ΠῸΓ ΟΥ ΟΝ ΘΓ 
Β6Ιρδὶ ΘΠ γοηζοῦσο ννᾶγ, 0 }}} Χοη. 
Ὀοτγὶομίθη. 

ὃ, σοι ἐπῆλϑεν, {ἰδὲ ἐη πιθηὶς 
ἐθρὶ υϑηΐὶ, Υα]. ΙΥ͂, 2, 4. - δ γ᾽ 
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χασι; καὶ ὅς, ὰ τὸν 4|᾽, ἔφη, οὐχ ἔμοιγε. ᾿Αλλ οἶσϑά 
γ᾽, ἔφη, ὅτι πρῶτον μὲν φωτὸς δεόμεϑα, ὃ ἡμῖν οἱ ϑεοὶ 
παρέχουσι; Νὴ 44, ἔφη, ὅ γ᾽ εἰ μὴ εἴχομεν, ὅμοιοι τοῖς 
τυφλοῖς ἂν ἦμεν ἕνεχά γε τῶν ἡμετέρων ὀφϑαλμῶν. ᾿41λλὰ 
μὴν χαὶ ἀναπαύσεώς γε δεομένοις ἡμῖν νύχτα τταρέχουσι 
χάλλιστον ἀναπαυτήριον. Πάνυ γ᾽; ἔφη, χαὶ τοῦτο χάρι- 
τος ἄξιον. Οὐχοῦν καί, ἐπειδὴ ὃ μὲν ἥλιος φωτεινὸς 
ὧν τάς τε ὥρας τῆς ἡμέρας ἡμῖν χαὶ τάλλα πάντα σαφη- 
γίζει, ἡ δὲ νὺξ διὰ τὸ σχοτεινὴ εἶναι ἀσαφεστέρα ἐστίν, 
ἄστρα ἐν τῇ νυχτὶ ἀνέφηναν, ἃ ἡμῖν τῆς νυχτὸς τὰς ὥρας 
ἐμφανίζει, χαὶ διὰ τοῦτο ττολλὰ ὧν δεόμεθα τεράττομεν; 
Ἔστι ταῦτα, ἔφη. ᾿4λλὰ μὴν ἢ γε σελήνη οὐ μόνον τῆς 
γυχτός, ἀλλὰ χαὶ τοῦ μηνὸς τὰ μέρη φανερὰ ἡμῖν πτοιεῖ. 
Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τὸ ὁ᾽, ἐπεὶ τροφῆς δεόμεϑα, ταύ- 
τὴν ἢ ἡμῖν ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδόναι χαὶ ὥρας ἁρμοττούσας 
χειρὸς τοῦτο παρέχειν, αἱ ἡμῖν οὐ μόνον ὧν δεόμεϑα πολλὰ 

χαὶ παντοῖα “παρασχευάζουσιν, ἀλλὰ χαὶ οἷς εὐφραινό- 
μεϑα; Πάνυ, ἔφη, καὶ ταῦτα φιλάνϑρωτα. Τὸ δὲ καὶ 
ὕδωρ ἡμῖν παρέχειν οὕτω πολλοῦ ἄξιον, ὥστε καὶ συμ- 

ὉΠρ ΘΒ ἰγηί ΠῚ 815 θεῖ ρεβίιγπίθμ Ηϊπι- εἰ μὴ εἴχομεν, ἀδ5 τε]. δ΄ πἰπηπηὶ 
16]. ---τὰς ὥρας τῆς νυχτός, ἴῃ Ιεθ ΒΑ ΤΟ Μεἶβο ἄδθῃ τοὶ. ϑ88ίζ 

ὃ παρέχουσι νἱεάετ δυΐ. --- ἕνε- 
χα γε..ὀφϑαλμῶν, βον οὶ 68 
ΟΠ ὈΠΒΟΓΘΩ Δυροη Δ βησί, ἀ. ἢ. 
ἰγοΐζ ἈΏΒΕΓΘΓ Αὖ ε 6. γ Γρ]. 
Κγτορ. Π, 2,80: ἀλλ᾽ ἐξέσται ἡ ἡμῖν, 
ἐνείνου ἕ ἕνεχα (»6»» ἐἰϊιιπι), πρὸς 
τὸ ἡμέτερον συμφέρον πάντα τί- 
ϑεσϑαι. Ναὶ. Πετγοά. ΗΙ, 122. Κτ. 68, 
εν 2. --ὀἀἀλλὰ μήν. 5, κ.1...0.ὕ 
4. ἐπειδή, ἀκ, νν οἷ] (φμοτιϊανι). 

- ὃ μὲν ἥ ἔάνος .ν, ἢ δὲ νύξ. 
Ἀὲγ ογβία δεϊ2 ἰδέ ἀυγοῦ ἃ γθὴ ἃ 
ἄἀδθπὶ ζυνεοϊ (θη υπῃίογζαογάηθη. 8. Ζὰ 
ἵν Δ. ΙΣ τίς, τε ὥρας τῆς 

ἣ μέρας, πᾶτι!, ὄρϑρον, μεσημ- 
βρίαν, δείλην, ἑσπέραν. -- διὰ 
τὸ σχοτεινὴ εἰναι, νότποῦ φω- 
τεινὸς ὦν, ΑΡδοπβοί θη πὴ Αι8- 
ἀγυοκ. --- ᾿ἀσαφεστέρ α. Βείπι 
Κοπιρδγαίϊν αΐ ἀδγ ΤΥ ΑΡΝ 
(ησοηϑ) Ὀογοῖί5 'πὶ ϑίηπο: δεὶ 

ἀϊε ἀγεὶ φυλακαί, υἱβτίίαο. --- δεὰ 
τοῦτο, ἢΐ ἢ 1 ἀεϑ8 νυν 6 6 ἐπ (ἀταπα), 
βοπάθγῃ: ἐδ 11: ἀθββθῃη (Ὁ ν- 
88016), Ζὰ ὈοΖίθθη δα ἄστρα Ἂ- 
ἀνέφηναν. -- πολλὰ πράττο- 
μεν, ν»ὰβ ψἷγ, ψγοπη ἀϊοὸ Νοῦλὶ 
ηἰομΐ ἀυγοθ ἀΐδ Θδβίϊγηθ δεμθΠι 
ννᾶγο, πίοῃί (μὰ Κοδηπίθη, --- τοῦ 
μηνὸς τὰ μέρη, πο! ἱστα- 
μένου, μεσοῦντος, φϑίνοντος. 

8. τὸ δ᾽ ἀναδιδόναι, ηδπη- 
Ἰΐο τοὺς ϑεούς. Ὀῖδ ἀπνο!!] οποίος 
Βγαβε ΒΓ ὑπὰ ἰπὶ ςΟΪᾳ. εγβᾷηζε: 
να βίθηβί ἀὰ ἀὰβ πη --- ὥρας, 
δ ῃγεβζεί ἔθη. 

θ. τὸ δέ χαὶ. ὕδωρ παρέ- 
χειν 80. τοὺς ϑεούς. - Εἴη ὄν 
η86}} ἄξεον ἰϑβὶ ηἴολι Ζὰ γϑγπηΐββϑῃ, 
5. ζὺ 1], 4, 10. το χα ἐ (οἰ ποιβϑὶ (8) γῸΓ 
συμφύειν Κοττοβροπάϊεγί πη χαί (8η- 
ἀθγογβο (58) νοῦ μεγνύμενον, ν᾽ ἀγοηᾷ 

: 

9 
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φύειν τὲ χαὶ συναύξειν τῇ γῇ καὶ ταῖς ὥραις τεάντα τὰ 
χρήσιμα ἡμῖν, συντρέφειν δὲ καὶ αὐτοὺς ἡμᾶς, καὶ μιγνύ- 
μενον στἄσι τοῖς τρέφουσιν ἡμᾶς εὐκατεργαστότερά τε χαὶ 

ὠφελιμώτερα χαὶ ἡδίω ττοιεῖν αὐτά, καί, ἐπειδὴ πσελεί- 
στου δεόμεϑα τούτου, ἀφϑονέστατον αὐτὸ :ταρέχειν ἡμῖν; 
Καὶ τοῦτο, ἔφη, προνοητιχόν. Τὸ δὲ χαὶ τὸ τεῦρ ττορί- 
σαι ἡμῖν, ἐπείχουρον μὲν ψύχους, ἐτείχουρον δὲ σχότους, 
συνεργὸν δὲ πρὸς πᾶσαν τέχνην καὶ πτάντα, ὅσα ὠφελείας 
ἕνεχα ἄνθϑρωτστοι χατασχευάζονται; ὡς γὰρ συνελόντι εἰ- 

οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς ἄνϑρωποι τῶν πρὸς 
τὸν βίον χρησίμων χατασχευάζονται. Ὑπερβάλλει, ἔφη, 
χαὶ τοῦτο φιλανϑρωπίᾳ. Τὸ δὲ τὸν ἥλιον, ἐπειδὰν ἐν 
χειμῶνι τράπτηται, προσιέναι τὰ μὲν ἀδρύνοντα. τὰ δὲ 
ξηραίνοντα, ὧν χαιρὸς διελήλυϑεν, καὶ ταῦτα διαπιραξά- 
μένον μηχέτι ἐγγυτέρω σιροσιέναι. ἀλλ᾽ ἀπροτρέπεσϑαι 
φυλαττόμενον, μή τι ἡμᾶς μᾶλλον τοῦ δέοντος ϑερμαίνων 
βλάψῃ, χαὶ ὅταν αὖ πάλιν ἀπιὼν γένηται, ἔγϑα χαὶ ἡμῖν 
δῆλόν ἐστιν ὅτι, εἰ πιροσωτέρω ἄπεισιν, ἀττοτεαγησόμεϑα 
ὑπὸ τοῦ ψύχους, πάλιν αὖ τρέπεσθαι καὶ προσχωρεῖν, 
χαὶ ἐνταῖϑα τοῦ οὐρανοῦ ἀναστρέφεσϑαι, ἔνϑα ὧν μάλιστ᾽ 
ἂν ἡμᾶς ὠφελοίη; Νὴ τὸν «1{, ἔφη, καὶ ταῦτα παντά- 
σγασιν ἔοιχεν ἀνϑρώπων ἕνεχα 7) γνομένοις. Τὸ δ᾽. ἐπειδὴ 
χαὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι οὐχ ἂν ὑπενέγχαιμεν οὔτε τὸ 
χαῦμα οὔτε τὸ ψῦχος, εἰ ἐξαπίνης γίγνοιτο, οὕτω μὲν 
χατὰ μιχρὸν προσιέναι τὸν ἥλιον, οὕτω δὲ χατὰ μιχρὸν 

χεξῖν, 

πὴ θὴ ἰβί, ψο. --- ἀναστρέφε- 
σϑαι ἰοὶ πἰολί τὸν τϑυογέϊ, Ξοηά γῇ 
-ς υογδανὶ (61}}.}, υπὰ χαὲ ἐνταῦ- 
ϑα Ὀοχίθθς οἰ δυΐ Ὀοιάθε, ἀϊΐδ 
οι 6 πὰ ἀΐὸ υυἱαί θυ! δ 
ϑοηπο. -- ἔοιχεν.. ΜΕΝΟΝ 

καί (υ. Ζνν81) νοῦ ἐπειδή ἄθη [πῇῃ. 
ἀφϑ. παρέχειν ἃ ἀδδ οιβίθ χαὲ 
ὕδωρ παρέχειν ΔηΒΟΒ]ϊοἴβέ, -- πᾶσι 
τοῖς τρέφουσιν ἰδ ηϑαίτ. --εὐχατ- 
ξ 9 γαστότερα. «Ὑογἀ δ] ΟΠ ονκ. 

.ἐπίχουρον.. ψύχους. δ]. 
ἤμην ἸΝ  δ 18: ἐπικούρημα τῆς νοις, βἰε  βϑπ2 βοϑυϑνὶε. 
χιόνος. -- ὡς... συνελόντι εἰ- 9. τὸ δὲ... οὗ τω μὲν χατὰ 
πεῖν. 8. τὺ 1Π|, 8,10. --τῶν .. δοῦν: ἀπιέναι. Υαὶ. ΟΚΎΓοΡ. 
χρησίμων (ποι) ἃθμδηρὶρ νοὰ ΥἹ, 2, 28: διδάσχει, δὲ χαὲ ὃ ,ϑεός, 
οὐδέν. --- ὑπερβάλλει, ἰηίγδηβ-ὀ ἀπάγων ἡμᾶς χατὰ μικρὸν ἐκ τοῦ 
ἐν τ ,68. ταρί Βογνου". 
8, ὧν βομὶ ΠῈΣ δυΐ τὰ δέ. -- 

γένηται ἔνϑα, ἀδλῖη βοκοῖ- 

χειμῶνος εἰς τὸ ἐνέχεσϑαι ἐσχυ- 
ρὰ ϑάλπη ἔχ τε τοῦ ϑαλποὺυς εἰς 
τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα. - λαὰν- 
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. ͵ ζ “ ς - ΄ " , 
ἀτιιέναι, ὥστε λανϑαάνειν ἡμᾶς εἰς ἑχάτερα τὰ ἰσχυρότατα 
κολισναμένου ᾿Εγὼ μέν, ἔφη ὃ Εὐυϑύδημος, ἤδη τοῦτο 

σχοηετῶ, εἰ ἄρα τί ἐστι τοῖς ϑεοῖς ἔργον ἢ ἀνθρώπους 
ϑεραπεύειν, ἐχεῖνο δὲ μόνον ἐμττοδίζει με, ὅτι χαὶ τἀλλα 
ζῷα τούτων μετέχει. Οὐ γὰρ καὶ τοῦτ᾽, ἔφη ὃ Σωχρά- 

, ΄“ -» ᾿] ’ , , 

τῆς, φανερόν, ὅτι χαὶ ταῦτα ἀνϑρώτεων ἕνεχα γίγνεταί 
ΝΒ] ΄ ᾿ ᾿ , -»" - ἙΝ 

τε καὶ ἀνατρέφεται; τί γὰρ ἀλλο ζῷον αἰγῶν τε χαὶ οἵων 
χαὶ βοῶν χαὶ ἵπιττων καὶ ὄνων χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων το- 

σαῦτα ἀγαϑὰ ἀπολαύει, ὅσα ἄνϑρωττοι; ἐμοὶ μὲν γὰρ 
Ἂ ᾿ ᾽ν Ἂ κ᾿ Ρ 5 Ρ 

δοχεῖ, τελείω ἡ τῶν φυτῶν" τρέφονται γοῦν χαὶ χρημα- 
’ 3 ) , ΒΡ} 2 ) ᾿ ν 

τίζονται οὐδὲν ἧττον ἀττὸ τούτων ἢ ἀτι ἐχείνων" ττολὺ 
᾿ 2 ΄ ἔ Ξ - - , 

δὲ γένος ἀνϑρώπων τοῖς μὲν ἐκ τῆς γῆς φυομένοις εἰς 
᾿ - . ᾿ν , ΄, - 

τροφὴν οὐ χρῆται, ἀπὸ δὲ βοσχημάτων γάλαχτι χαὶ τυρῷ 

χαὶ χρέασι τρεφόμενοι ζῶσι" τιάντες δὲ τιϑασεύοντες χαὶ 

δαμάζοντες τὰ χρήσιμα τῶν ζῴων εἴς τε τιύλεμον χαὶ εἰς 
ΒΩ Ξ, - ς “-. " 

ἄλλα πολλὰ συνεργοῖς χρῶνται. Ομογνωμονῶ σοι χαὶ 
αὖ 7.3 ς -»" Ν 2 -" Α » . , - 

τοῦτ᾽, ἔφη" δρῶ γὰρ αὐτῶν χαὶ τὰ πολὺ ἰσχυρότερα ἡμῶν 
[χ , ΄ ΑΑ͂ 3 ΄ὔ Ὁ“ - 

οὕτως ὑτιοχείρια γιγνόμενα τοῖς ἀνϑρώττιοις, ὥστε χρῆ- 
Ύ ἢ [4 Ελ] Υ Ν .} Χ ω ν 

σϑαι αὐτοῖς ὃ τι ἂν βούλωνται. Τὸ ὃδ᾽, ἐπειδὴ τεολλὰ 
᾿ ἄν ςᾳ Ἀ 2 , ᾿, " 2 , ᾿Ὶ ᾿ 

μὲν χαλὰ χαὶ ὠφέλιμα, διαφέροντα δὲ ἀλλήλων ἐστί, 
- - ) ΄ , , " 

σροσϑεῖναι τοῖς ἀνϑρώττοις αἰσϑήσεις ἁρμοττούσας τιρὸς 
2 ξ 7 , ΄ -" ) - ν᾿ 

ἕχαστα, δὲ ὧν αττολαύίομεν ττάντων τῶν ἀγαϑῶν" τὸ δὲ 
ς΄. -. ξ ᾿ Ἔ" , 

χαὶ λογισμὸν ἡμῖν ἐμφῦσαι, ᾧ τεερὶ ὧν αἰσϑανόμεϑα λο- 
΄ ’ὔ ’, [42 

γιζόμενοί τε χαὶ μνημονεύοντες χαταμανϑάνομεν, οτἊη 
, 2 τ - 

ἕχαστα συμφέρει, χαὶ ττολλὰ μηχανώμεϑα, δι᾿ ὧν τῶν τε 
2 -» 2 , Α ᾿ ᾿ ) ἡ ἘΣ ᾿ ᾿ Ἵ ᾿ 

ἀγαϑῶν ἀττολαύομεν χαὶ τὰ καχὰ ἀαλεξόμεϑα᾽ τὸ δὲ χαὶ 

ϑάνειν, »πηνουηοικί“. --- εἰ... 
ἄρα. 8. πὰ Ἱ], ὅ, 2. -- τί ἐστι 
«ἔργον, τη]. ἄλλο. ΓΕ]. 11], 

3: ἀλλὰ τί οὖν τούτων ἐστὶν .. 

ἐμοὶ δοκεῖ ἐγὼ νομίζω. 
τούτων, ἄρῃ Τίοτοη, --- ἐχ εἰί- 
νων, ἀδη Ρἤδηζοη. 8, αἴ, 5.18. 
-- χένος.. ξῶσιε. 8. τὰ 1], 2, ὃ 

αἴτιον, ἢ ὅτι. «χεῖται; Ἐθδηβο ΨῸ 
εἰ μή 5ιαίι ἡ [οἰβύ: Κγιορ. ἸυΣ 
18. -- ϑεραπεύειν, νοπὶ γει- 
Πα θη ἀθν αδίίοεῦ σοόρθὴ ἀΐϊο Νίϑη- 
ΒΟΏρη, ννἱθ 1], 4, 10. 

10. δοκεῖ, Ὠδηαἰοἢ ἀπολαίειν 
τοὺς ἀνθρώπους: ἀα5. ἀϊε ΝΙοη- 
ΒΟἤθη νὴ ἄἀδη Τίοθγθη ΠΘ ἢ Υοῖ- 
(616 Βα ΌΘη 88 νοὴ ἄθη Ρῇδηζοῃ ; 

-- δ τι, ψοζα, πᾶπ|], χρῆσϑαι. 
5. 2ὺ !, ἄς θα. {π], 9, 15. 
1. προσϑεῖναι 80. τοὺς ϑε- 

οὖς. --- περὶ ὧν. . μνημονεύ- 
οντες, ἱπάφριη νυ ὶγ ἀϊὸ δἰ πἢ- 
μο ΜΝ αῆτη δ ἢ πὰ σὴ Ζὺ 
ἀεροηβίβηάεοη ἀδθ8 θη ΚΘἢ 8 
πη ἀφθν Εγϊ ποτα ΠΠ Δ ΟΠ 6 ἢ 
(εἰ η6). 

10 
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ἑρμηνείαν δοῦναι, δι᾿ ἧς πάντων τῶν ἀγαϑῶν μεταδίδο- 
μέν τε ἀλλήλοις διδάσχοντες χαὶ χοινωνοῦμεν χαὶ νόμους 

τιϑέμεϑα χαὶ πολιτευόμεϑα; Παντάπασιν ἐοίχασιν, ὦ 
Σώχρατες, οἱ ϑεοὶ πολλὴν τῶν ἀνϑρώττων ἐπιμέλειαν 
ποιεῖσθαι. Τὸ δὲ καί, ἧ ἀδυνατοῦμεν τὰ συμφέροντα προ- 
γοεῖσϑαι ὑττὲρ τῶν μελλόντων, ταύτῃ αὐτοὺς ἡμῖν συνεργεῖν. 
διὰ ΠΡ πη τοῖς τον ϑανομέμους φράζοντας τὰ ἀποβη- 

σόμενα χαὶ διδάσκοντας, ἡ ἂν ἄριστα γίγνοιτο; Σοὶ ὃ. 
ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐοίχασιν ἔτι φιλικώτερον ἢ τοῖς ὄἄλλῶνε 

χρῆσϑαι, εἴ γε μηδὲ ἐπερωτώμενοι ὑπὸ σοῦ τιροσημαί- 
γουσί σοι ἃ τὲ χρὴ ποιεῖν καὶ δ᾽ μήτ τίθετε δέ "" ἀληϑὴ 
λέγω, χαὶ σὺ γνώσῃ, ἂν μὴ ἀναμένῃς, ἕως ἂν τὰς μορ- 
φὰς τῶν ϑεῶν ἴδῃς, ἀλλ᾽ ἐξαρχῆ σοι τὰ ἔργα αὐτῶν 
ὁρῶντι σέβεσϑαι χαὶ τιμᾶν τοὺς ϑεούς. ἐννόει δέ, ὅτι 
χαὶ αὐτοὶ οἱ ϑεοὶ οὕτως ὑττοδειχνύουσιν᾽ οἵ τε γὰρ ἄλλοι 
ἡμῖν τἀγαϑὰ διδόντες οὐδὲν τούτων εἰς τοὐμφανὲς ἰόντες 
διδόασι, χαὶ ὃ τὸν ὅλον χόσμον συντάττων τὲ χαὶ συν- 
ἔχων, ἐν ᾧ πάντα χαὶ ἀγαϑά ἐστι, χαὶ ἀεὶ μὲν χρω- 

ογκοπη θη βεθθὴ γ οί] θη, ἀδὰ- 
θη 86 ὑῃ8 86 6 8ῃ (ὑποδειχνύ- 
οὔσι) ἀυτγοῆ ἀϊο ΝΥ δἶβθ, νυὶδ βῖδ. ἢ 

12. ἑρμηνεία, Θἰοφιιγαάὶ {α- 
ομἑ ας (5.). προνοεῖσϑαι 
ὑπέρ, θεοὶ ἀθη δ γρθη ἀ65 ϑόῦβθἢ8 
ὑπέρ 5ιαιι περί. --- εἴγε... προ- 
σηα ἐνιδισιενο, διοΐ, Ἂς, 1, 
νγὸὺ Αγ βϑίοάθπηοβ ἀθηβο! θη Εἰηννατὶ 
μδοιί. Ἐχουγβ ὃ 10. 

18, ὅτι δέ γε ἀληϑῆ λέγω, 
ἀαΓ8 πο ΠΤ ΚΝ μὲν 485 δαεμό- 
Ῥέον Δ ΚΙ Ὑ : 
ποιβαρὶ, νγὰ8. ἴθ (πὰΠπ ἀπὰ ν᾽ ἃ8 
ἴον αἰοί {πὰ 50}} (νογῦθογ “ 
Νοῦς ἀθβ Ευϊηγά. Σοὶ δ᾽ 
Σώχρατες οἴποῃ ΕΤΗ Αἰ μαδ τορι 
Παπὶὶ (ἀὰ5 ἰδί ἀθὺ 5΄ἴπη ἀθβ Εο]- 
Βοη 6) Ὑν}}} 0} ἃ θ 6. ποῖ σοβαρὶ 
Ὠᾶῦθη, ἀδίβ πλὶν ἀϊο ἀδίίογ ἴῃ οὶ Ὁ- 
πα. ροῦ (ἀοδία!α δγβομοίηθη, ΔΥῸ 
ὁϊοὸ Οαδίίον ἴἤγὸ Μίδονε πὰ ἰπγθη 
ΜΉ δη ἃσυΐβογῃ, ἀγα πὰ [5 πδὴ 
τὶ ΓΓομλμθ δίηη δομίθη ὑπ οἷ 
δἰ γθη, Δ5 σοηΐρι, ὑἢὶ Ζὶὶ νυ ἴββθῃ, 
γγὰ8 πηδη {πὰ πὰ ννὰ8 ᾿δη Ὠἰοϊιί 
{πὰ π 501}. [5 δῖα πὰ δῖ αἀἱδ- 
βοὴ Νερε το Δ ]δ πη Ζὰ 

δηάοτοβ ααΐο σον ᾷἤγθη: βῖ6 νυ ΓΚ θη 
απ ΞΟ δῆδη, ἀδβ βϑθῃ υἷγ, ἃ ΌΘΡ 
νἶο δἷθ 65. ψυίγκθη, βῆ θη ννὶγ πο ϊ. 
- οἵτε.. ἄλλοι... ἀδ]. ϑεοί. 
8 Καὶ πὰ ἀΐο [οἱποπάδη ΡμἢΠοβορ θη 
τοάθη οἵ νοὴ δἰ ἢ δ πὶ αοίίο ἴῃ Κοὶ- 
Ἰοκείνοπι δίηπο, οὐδὺ βὶδ βίθ! θη, νυνὶ 
μἶοτ, ἄθῃ δἰηθη δοιμβίθη (οί, ἀδτ 
ἀΐο ΝΥ δε ἴπὶ στοίβθοῃ τορὶογί, ἄθὴ 
δηάδγοη ἴῃ πὶ πηϊογσθογάηθίθη αδι- 
ἰόγη σοσοηῦθογ. Υ8]}. 1. 4 ἀϊὸ δὲ ὃ 
ιν. 7 κεἰ 11. 106. 18 (Ζ6Ι1οὺ. ΡΒ]. 
ἀ. ὅτ. 1], 146, 8. Αυῇ.). Βίδβοῖθο 
Αὐΐραθο, ἀϊὸ ΐθγ ἀθιὴ ΑἸϊσοιί, υυϊγὰ 
Κυτορ. ΥΠ], 1, 22 τοῖς ϑεοῖς τυ- 
ΒΘΒΟ γί θη: τοὺς ἀεὶ ὄντας χαὶ 
πάντα δυναμένους, οἱ χαὶ “τήνδε 
τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσιν ἀτριβὴ 
χαὶ ἀγήρατον χαὶ ἀναμάρτητον. 
2υ ἀγήρατα δι δὴ ὈΠΒΟΓΟΓ 56 }}6 
πάντα τὰ: ογρβᾶηζοῃ, νυνδὴ πλδῃ 
ἴοι! ταϊί Βιορδηὰβ ἀγήρατον νοΥ- 
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3 - Ἢ - , ὕ » 

μένοις ἀτριβὴ τὲ χαὶ ὑγιᾶ καὶ ἀγήρατα :ταρέχων, ϑᾶττον 
- ᾿] ΄ τ ο Ἷ 

δὲ νοήματος ὑτιηρετοῦντα ἀναμαρτήτως, οὗτος τὰ μέγιστα 
΄ὔ -» , -" τας ς - 

μὲν τιράστων ὁρᾶται, ταὺε δὲ οἰχονομῶν ἀόρατος ἡμῖν 
ν [4 - ή . ν - ΓΙ 

ἐστιν. ἐνγόει δ᾽, ὅτι χαὶ ὃ πᾶσι φανερὸς δοχῶν εἶναι 
«“ 2 τῇ 3 ΄ Ν ΡῚ - 6 -" 

ἥλιος οὐχ ἐτειτρέσεει τοῖς ἀνϑρώτιοις ἑαυτὸν ἀχριβῶς ὁρᾶν, 
2 3 Ὑ2 -ἀῳλι 2 ν᾿ ὦ» 2 - , " 27 

ἀλλ, ἐάν τις αὐτὸν ἀναιδῶς ἐγχειρῇ ϑεάσασϑαι, τὴν ὁιμιν 

ἀφαιρεῖται. χαὶ τοὺς ὑπηρέτας δὲ τῶν ϑεῶν εὑρήσεις 
ἀφανεῖς ὄντας" κεραυνός τὲ γὰρ ὅτι μὲν ἄνωϑεν ἀφίεται, 
δῆλον, χαὶ ὅτι οἷς ἂν ἐντύχῃ ττάντων κρατεῖ, ὁρᾶται δ᾽ 

, 

οὔτ᾽ ἐχειὼν οὔτ᾽ ἐγχατασκήψας οὔτε ἀτιιών: χαὶ ἄνεμοι 
αὐτοὶ μὲν οὐχ ὁρῶνται, ἃ δὲ ποιοῦσι φανερὰ ἡμῖν ἐστι, 

" ας ΟΝ 5 - ΄, 

χαὶ προσιόντων αὐτῶν αἰσϑανόμεϑα. 
, ,ὔ [4 ΡΥ) ᾿ Ρ - Ν] ᾿, 

ϑρώπου γε Ψυχή, ἡ, εἴττερ τι χαὶ ἀλλο τῶν ανϑρωτπείνων, 
- ᾿ ΄σ“ , ς - ΄ 

τοῦ ϑείου μετέχει, ὅτι μὲν βασιλεύει ἐν ἡμῖν, φανερόν, 
“- ἽΝ Ὁ] ) , .«“ . - " 

ὁρᾶται δὲ οὐδ᾽ αὐτή. ἃ χρὴ χαταγοοῦντα μὴ χαταφρο- 
ΞΞ: - 3 , , 42 - , ᾿ ΄ 

νεῖν τῶν ἀοράτων, αλλ ἐχ τῶν γιγνομένων τὴν δύναμιν 
2 -»" ΄ - ν ΄, 3.-: ν , 

αὑτῶν χαταμανϑάνοντα τιμᾶν τὸ δαιμόνιον. Εγὼ μέν, 
"ἢ Ὁ ΄ 2 ς Ρ] ᾽, 44 ᾿" 2 ον ᾿ 2 

ὦ Σώχρατες, ἔφη ὃ Ευϑύδημος, οτι μὲν οὐδὲ μιχρὸν ἀμε- 
΄ -» - 5 μοῚ ΡῚ - [4 

λήσω τοῦ δαιμονίου, σαφῶς οἶδα ἐχεῖνο δὲ ἀϑυμῶ, ὅτι 
ἘΞ ν -" -» 2 , 7). ὦ) δ) 

μοι δοχεῖ τὰς τῶν ϑεῶν εὐεργεσίας οὐδ ἂν εἷς ποτὲ 
3 " τἴ. - 

ἀνϑρώπων ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσϑαι. «λλὰ μὴ τοῦτο 

ἀϑύμει, ἔφη, ὦ Εὐϑύδημε" ὁρᾷς γάρ, ὅτι ὃ ἐν Δελφοῖς 

ϑεός, ὅταν τις αὐτὸν ἐπερωτᾷ, ττῶς ἂν τοῖς ϑεοῖς χαρί- 
ζοιτο, ἀτιοχρίνεται" Νόμῳ τιόλεως" νόμος δὲ δήτεου τταντα- 

Ψ Φ ὦ Π 3) 

ἀλλὰ μὴν χαὶ ἂν- 

Ζίθῃθῃ ΨΨ}}}. 56. χόσμον. --- ὕρον 
ἀϊς ΠΤ γοη μέν φυν Ἰβοῃθη τὰ 
π᾿ βῷ ἐς ΠῚ πράττων γβ]. Ζὰ 
,ν Ὁ, 11. --- τάδε, πᾶ]. τα μέ- 
ὁ ἘΝ 8 ννϑῖοῆς ἀθν Βοάδηδε 
εἰπάδαϊοί οἄον μἰπθ]ϊοΚί. 

14. χαὶ. . δέ. 8: Ζα 1,1, ὃ, -- 
κεραυνός τε, τε Κοιγοβροηάϊονι 
τηΪι χαί τοῦ ἄνεμοι. -- ἀλλὰ 

Ἵν, Ἰατι ὑ6 70. --- εἴπερ τι καὶ 
ἄλλο, υνἱο Π], ὁ, 2, χαί νῖθ οἵϊ 
ἴῃ γογβ οἰ οιοη ἰδί. ΡΙ ΟΠ ΒΕ156}}. --- 
δρᾶται... οὐδ᾽ αὐτή. ἥεροη 
ἀθ8 Οφάδηκθη8 γ6]. Κυτορ. ΥἹΙ, 1, 
11..20. -- ὃ χρή, Σαβα πη πιδἀβϑδπὰ 
[ὧν χαὶ ταῦτα χρή. ἅ πᾶπρί ἃν 

ΧΘΠΟΡΒ οι, Μοιηογ θ᾿] θη, 0, Αὐ], 

νοὴ χατανοοῦντα. ---τὸ δαιμὸ- 
νιον, [ἴον πἰοιέ ἀ835 ἃ πιοπίοπ, 
νἱθ 1, 1, 2, ΙΥ̓́, 8, ὅ, βοπάριῃ ἀΐϊα 
αούυ οἷ ὁ ἀθορηδαρί, ἱπβοίθγη ἀθηη 
Μδηβομθη ἴἤγ Μδομέ ΓΒ] Ρᾶγ υν νὰ, 
ΕΡθηθο ἱπὶ [ο]σ. ὃ. Υα!. Εχουγβ 
δ 17, Δηπ,. ΠΟΝ ΜΙ; 4. ὃς 

15. οὐδὲ μικρόν, "6 πεϊγῖπια 
μϊάθηι θα; ραγέδ. --- ἐχεῖνο .. 
ἀαϑυμῶ, εὐννοἰζογίο ἤραγα οἰ π|ο]. 
5. ζὰ “ φρονείξοντας τὰ τοιαῦτα 
Ι, 1, 11. -- οὐδ᾽ ἂν εἷς. 58. ζὰ 
αἱ 6, ΞΘ τὰ ἀμείβεσϑαι, 
εἐγνίδοτη σὰ Κῦππδη. γε]. 
Ιλ 18. 

ιτ0., νόμῳ πόλεως. Υγ8}.1,3,1 

1 

14 

16 
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χοῦ ἐστι κατὰ δύναμιν ἱεροῖς ϑεοὺς ἀρέσχεσθαι" πῶς 
οὖν ἄν τις χάλλιον καὶ εὐσεβέστερον τιμῴη ϑεοὺς ἤ, ὡς 
αὐτοὶ χελεύουσιν, οὕτω ποιῶν; ἀλλὰ χρὴ τῆς μὲν δυνά- 
μεως μηδὲν ὑφίεσθαι" ὅταν γάρ τις τοῦτο ποιῇ. φανερὸς 
δήπου ἐστὶ τότε οὐ τιμῶν ϑεούς" χρὴ οὖν μηδὲν ἐλλεί- 
σοντα χατὰ δύναμιν τιμᾶν τοὺς ϑεοὺς ϑαρρεῖν τε χαὶ 
ἐλπίζειν τὰ μέγιστα ἀγαϑά" οὐ γὰρ παρ᾽ ἄλλων γ᾽ ἂν 
τις μείζω ἐλπίζων σωφρονοίη ἢ παρὰ τῶν τὰ μέγιστα 
ὠφελεῖν δυναμένων, οὐδ᾽ ἂν ἄλλως μᾶλλον, ἢ εἰ τούτοις 
ἀρέσκοι" ἀρέσχοι δὲ πῶς ἂν μᾶλλον, ἢ εἰ ὡς μάλιστα 
πείϑοιτο αὐτοῖς; τοιαῦτα μὴν δὴ λέγων τε χαὶ αὐτὸς 
ποιῶν εὐσεβεστέρους τὲ καὶ σωφρονεστέρους τοὺς συνόν- 
τας παρεσχεύαζεν. 

᾿Αλλὰ μὴν χαὶ σπιερὶ τοῦ διχαίου γε οὐχ ἀπεχρύτιτετο 
ἣν εἶχε γνώμην, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ ἀτιεδείχνυτο, ἰδίᾳ τὲ πᾶσι 
γομίμως τὲ χαὶ ὠφελίμως χρώμενος χαὶ κοινῇ ἄρχουσί 

ἀρέσκεσϑαι ρίαοαν)θδ, Δηΐδηρ ἀ685. σοτίσθη Κϑρ.) ἰιαϊίε, 
Βοηβί ΠπΓ Ὀοὶ ἨΟΠΊΘΙ ἰγδηβὶ ιν σο- 
ὈγδιοΠί. 

11. τῆς μὲν δυνάμεως. 
όροη μέν 8. ζὰ 1.1, 1. ἀεροηβδίζ: 
ΨΜΟΝΙ 406 ἀδιῖ τη8η ἢΪΠίου. ἄθ1 
Ζυγ ΟΚὈ] οἰ θθη., νγὰβ ἃπάργο (Βεὶ- 
ΘΠ 6Γ6) ορίογη. γα). χαδῥύναμιν 
ἔρδειν 1, 8, 8. --- ἐλλείποντα. 
τιμᾶν. ἐλλείπειν Ρῆορι βοηβὶ τὶ! 
ἄφιη Ῥαγίϊζὶ ρίαπη νυ θα ηἀθὴ Ζὰ ἡ 6Γ- 
ἄδη, νγὰβ ΘΓ πἰομέ σοβο ἢ , ὉΠῚ 
πἰοιί χυνοὶ Ῥαγίϊχὶ ρα ΖΒ ΠῚ ΠΗ ΖΕ- 
Ὀυϊηροη, ἢὸῚ ϑδῖπη ἄδγ δί6}16 ἰβί: 
Μδη πηὰΐβ 8150. πίοι β γογβα αΠΊΘη, 
ἀἴο ἀδίίον ἤδοἢ Ν᾽ ογιηὄσϑη Ζὰ Θἤ ΓΘ, 
υηἀ ἄδηῃ “βοἰγοβίθη Μυΐοβ βείῃ, -- 
οὐ γὰρ ἂν ἐλπίζων (ΞΞ εἰ τις 
ἐλπίζο σωφρονοίη; ἄδῃη 
ἄἀδν νν ἅτ αἰ σμὶ μοὶ Υ οὐβίαπάο, 
ἀον ἀᾶ.. οίΓες πἰοι νυ δηΐ Ὁ Γ 
τος; 88 γγὰβ Πἰπάοι γονϊδηρί: 
σώφρων μείζω ἐλπίζοι. --- οὐδ᾽ 
ἂν ἄλλως μᾶλλον, πϑμ οὶ ἐλ- 
πίζων σωφρονοίη. 

4, ΤηΠᾶ}}: ΝΥ δῖοθα Απβίον! 80- 
Κιαίθβ νῸΠ ἀδὺ Οογοο  ἰρΚοὶ! (σω- 
φροσύνη περὶ ἀνϑρώπους, νΕὶ. ἀ. 

ἀὰ5 Πδί 6Γ βοῖοη ἀυτεῖ βοῖη ρτὶ- 
ναίοβ ψῖθ ἀγχοῦ βοῖη ὃ ηΠ Π 65 
1 θθη ἀδιροίμαη. Δ ογϑυΐ 65. 806Γ 
ὮΪΘΓ ΠΘῺΓ ΔηΚομπηπ)ί, Ὑγἱδ ΘΓ ἴῃ βοὶ- 
Π6ὴ ἃ βρυϑ ἤθη ἄδη σεροηβίδη 
ὈΘΠδηάοὶῖθ, ἀδ5 υυϊγὰ ἀστοῖς ΜΙ οὶ- 
Ἰὰῃς οἶποβ Πίδ!οσβ πὶ Ηὶρρὶαβ 56- 
ζοῖὶσί. Πὰ ουκιᾶγί ογ αἴθ ἀθγθομίϊρ- 
Κοὶΐ 415 ἀδμοόγβαπ), (ο}}5 σοσθη ἀϊδ 
ἀδβείζο ἀδς δίδαίβ, δυΐ ἀθῆθη 8116 
Ονάπυηρ, 1165 ΟἸᾶοΚ υπὰ ἀΐο ατῦϊξο 
πη ΘΙ ΠΘγοὶς ἀν δίαδίθη ὈΘΓΌΝ6. 
(εἷς. σοσθὴ ἀἷδ ὈΠΟΘΒΟΙΓΙ ΘΌΘΠΘἢ 
σδίι ἤδη α δβοῖζε (πα ηΐογ ἄθη Βορτ ' 
τὰ δίκαια ποβίθι!ι ἃ 25), ἀϊὸ ἄθεγ- 
411} 415 ποίνϑηάϊσε νογδυββοίζυησ 
πὴ ΒΟ ἢ Π οἴ δὴ Ζαβα πη θη β Ποὶ- 
᾿ς βομδ θη υυὔγάθη, ὑπὰ ἄθγθη 
ὑδθογιγοίαηρς ἀἶὸ πδιῦτγι! οι δίγαίε 
ΠῚ ΠΟΥ σοὺ ΒΟ θδὶ δα ἄθὰ Εὐΐκὸ 
ὨδΔΟΠίοΙ 6. --- {πὸγ ἀϊε ϑί6 16, αἷς 
ἀδε ἀοβργᾶσῃ πὶ Ηἰρρὶαβ ἰοῦ σὸ- 
τάδ οἰ πηϊπηί 5, ΕἸ], ὃ Τὶ Αι. ΤῈ 
ι.οὐχ ἀπεχρύπτετο.. γνώ- 

μὴνν Βορομίει σόροὴ ἄδη δ ουνν γί, 
ἀδῃ ἽΝ Ηϊρρὶδβ ἃ ὃ πιδοῖιί. --- χαὲ 
ἔρ) 'ῳ, οι οπ ἀστοὶ ἀϊΐο Τῆι. -- 
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τὲ ἃ οἱ νόμοι προστάττοιεν σπεειϑόμενος χαὶ χατὰ πόλιν 
χαὶ ἐν ταῖς στρατείαις οὕτως, ὥστε διάδηλος εἶναι “πταρὰ 

τοὺς ἄλλους εὐταχτῶν, καὶ ὅτε ἐν ταῖς ἐχχλησίαις ἐπει- 

στάτης γενόμενος οὐχ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς νό- 
μους Ψηφίσασϑαι, ἀλλὰ σὺν τοῖς νόμοις ἠναντιώϑη τοι- 
αὐτῃ δρμῇ τοῦ δήμου, ἣν οὐχ ἂν οἶμαι ἄλλον οὐδένα 
ἄνϑρωτιον ὑπομεῖναι" χαὶ ὅτε οἱ τριάχοντα τιροσέταττον 
αὐτῷ παρὰ τοὺς νόμους τι, οὐχ ἐπείϑετο" τοῖς τὲ γὰρ 
νέοις ἀπαγορευόντων αὐτῶν μὴ διαλέγεσθαι χαὶ πιροστα- 
ξάντων ἐχείνῳ τε χαὶ ἄλλοις τισὶ τῶν πολιτῶν ἀγαγεῖν 
τινὰ ἐπὶ ϑανάτῳ, μόνος οὐκ ἐπείσϑη, διὰ τὸ παρὰ τοὺς 
γόμους αὐτῷ στιροστάττεσϑαι. καὶ ὅτε τὴν ὑττὸ ]ελήτου 
γραφὴν ἔφευγε, τῶν ἄλλων εἰωϑότων ἐν τοῖς διχαστηρίοις 
πρὸς χάριν τε τοῖς διχασταῖς διαλέγεσθαι καὶ, χολαχεύειν 
χαὶ δεῖσθαι παρὰ τοὺς νόμους, χαὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ττολ- 
λῶν πολλάκις ὑπὸ τῶν διχαστῶν ἀφιεμένων, ἐχεῖνος οὐ- 

δὲν ἠϑέλησε τῶν εἰωϑότων ἐν τῷ δικαστηρίῳ παρὰ τοὺς 
ἄρχουσί τε. Ὅδπι Θπίβρηίομ ὃ 2: 
χαὶ ὁτε.. οὐχ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ. 
Ὀῖς Κοηπίπηϊιἂϊ νου] αηρίθ οἰρθηι ἢ 
χαὶ.. οὐχ ἐπιτρέπων, ἀλλὰ... ἐναν- 
τιούμενος. Ὀϊε Ηδυΐαπρ ἀδι Ρϑι- 
{ἰχὶ ρα 50}} 16 406. νϑγηϊθάθη νγοῖ- 
ἄδη. 85. ἃ00}} Ζὰ [Π, 1, 22. -- ἃ οἱ 
νόμοι προστάττοιεν, οεἷπι Βοφί Ἔα ης 
δ ἀ85, ψγαβ“; ἀξ Ορί. προστάτ- 
τοιεν ὈδΖοϊοπηεί ἀϊο δ ἀθγ μου ηρ ἴῃ 
ἄἀεν  εγραηροη ει. --- παρὰ τοὺς 
ἄλλους, ΥΟΥ 8. ἃ. 8. 2], 4, 14. 
2. ἐνταῖς ἐκκλησίαις ἐπι- 

στάτης .. οὐκ ἐπέτρεψε τῷ 
δήμῳ. 8. τὰ 1,1, 18. 1ηὴ ἀδη Εδ]ἀ- 
ἢ θυγη- ΡΓΌΖΟ586 ἰαηάθη πδοῇ ἢδ!]θη. 
Ι, 1 πιθῆγογε (νυ ηϊρβίθπβ Ζν 6) ἐχ- 
χλησίαι 8ιαιι, ΒΚ, ὙΓ ΠῸΓ ἴῃ 
οἴπον ἀογβείροη ἐπιστάτης; νὶτ 
Ρἤεροη Βεὶ θεκαπηίθη ΤῊδίβδο θη 
Π5 ἀπ] Οἢ ἀησοηδὰ υβζυἀγίοϊοη,. 
-- παρὰ τοὺς νόμους. 5. 1, 
1, 18. -- τοιαύτῃ δρμῇ . «ἣν 
να]. Κι. 51, 18. Α. 16. 

ὃ. τοῖς τεγαρ νέοις... μη 
διαλέγεσϑαι. 8.1, 2, 38. οῖ 
ὑπιογβοιϊοθά χυνίβοθθη. ἀθη ρατί. 

ΡΙΆ68, ἀπαγορευόντων υπὰ ἄἀεπὶ 
[οἸσεπάθη ρᾶγί. δοι. προσταξάν- 
τῶν ἰβί πἰοῃΐ σὰ ἄβϑγβθηθη. --- ἀγα- 
γεῖντινα ἐπὶ ϑανάτῳ.  ἐξεῃ 
(68 Ὠαῖϊνθ 8. Ζῃ 1, 9, 11. Τ θη, 
οἷπ ΤΘΙΟΠοΓ Βῦγρου, ἀδὺ β'οἢ γὸγ 
ἄδθη Βα ϑθομι ρεη 90 ΤΎΓγαππθη πδοὶ 
Β 4] π|18 σο Πὔομίεί Παίΐθ, 50}}16 νοῃ 
νἷον Βάγρογηῃ, πίον ἀθηθη ϑοκιαίθβ, 
80} ΑἸ θη Ζυγ ΚροΡγδ οι νυ ογἄθη. 
γε]. ΠΕ]]οη. 1], 8, 29. Ρ]αί. Αροὶ]. 
Ρ. 32,6. --- μόνος οὐχ ἐπεί- 
σϑη 5ιδμί, δο ἢ ἰηβοίοτη 68. 510} 
δ ἀδη ουβίθγθη Ε8}}] θθζιθῃΐ, ἀυγοἢ- 
818 ΠΙοἢΐ ἴπὴ ΝΥ Ἰἀογβργι ἢ μϊ 1, 2, 
94 [. Ῥοπη ν 8 ἀοτγί υἱὲ Εὔρβδπι- 
Κεὶῖ σοβθὴ ἀδ8 εροί ἀθν Ὠτγοὶ [εἰσ 
ΔΌΒΒΙΘἢϊ, δὲ ΠῸΓ Ἰγοπΐθ. 726 πος Ὑ6ι- 
Ὀοΐ γγὰγ παρὰ νόμους. Ῥεπη 68 
μαίίς Κοὶη ἀθβοίζ {γ᾿ β'οἢ, 6ὁ5. ὙγὯΓ 
τοῖπο ΥΠΠ Κατ, 

4. ὑπὸ Μελήτου. ῬίεδΒε ὙγὯΓ 
ἄον ΗδυρίδηκΙ σον, 8. ΕἸ] εἴτ. ἃ 4, 
Δηπι. --- γραφὴν ἔφευγε, 8η- 
βεκίαρι γνυγΘ, ἀδῃοι ἀΐο Ρτᾷρ. 
ὑπό. --- τῶν εἰωϑότων ἔν 
τῷ διχ., νοη ἀδη νοῦ 6. ὕ"- 

15 ̓ 
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γόμους ποιῆσαι, ἀλλὰ ῥᾳδίως ἂν ἀφεϑεὶς ὑπὸ τῶν διχα- 
στῶν, εἰ χαὶ μετρίως τι τούτων ἐποίησε, σιροείλετο μᾶλ- 
λον τοῖς γόμοις ἐμμένων ἀποϑανεῖν ἢ σαρανομῶν ζῆν. 
χαὶ ἔλεγε δὲ οὕτως “καὶ πρὸς ἄλλους μὲν πολλάχις. οἶδα 

δέ ποτε αὐτὸν χαὶ πρὸς Ἱππίαν τὸν Ἠλεῖον σπτερὶ τοῦ 
δικαίου τοιάδε διαλεχϑέντα. διὰ χρόνου γὰρ ἀφιχόμενος 
ὃ Ἱππίας ᾿ϑήναζε παρεγένετο τῷ Σωχράτει λέγοντι τερός 
τινας, ὡς ϑαυμαστὸν εἴη τό, εἶ μέν τις βούλοιτο σχυτέα 
διδάξασϑαί τινα ἢ τέχτονα ἢ χαλκέα ἢ ἱππέα, μὴ ἀπο- 
ρεῖν, ὅττοι ἂν πέμψας τούτου τύχοι" [φασὶ ὃΣ τινὲς χαὶ 
ἵχσον χαὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ διχαίους ποιήσασϑαι 
πάντα μεστὰ εἶναι τῶν διδαξόντων"] ἐὰν δέ τις βούληται 
ὃν  ᾿ὩὉἙἷ - Ν ν᾿», 9ι εν Ὁι τς γα ΄ 

ἢ αὐτὸς μαϑεῖν τὸ δίχαιον ἢ υἱὸν ἡ οἰχέτην διδάξασϑαι, 
μὴ εἰδέναι, ὅτιοι ἂν ἐλϑὼν τύχοι τούτου. χαὶ ὃ μὲν Ἱπ- 
στέας ἀχούσας ταῦτα ὥσπερ ἐχεισχώπτων αὐτόν, Ἔτι γὰρ 
σύ, ἔφη ὠ Σώχρατες, ἐχεῖνα 

το εη ΜΙ 6] η. --παρὰ τοὺς 
νόμους ποιῆσαι. δοῖι, 588 
ἀλ5 ΜΙ οΙάδγγορθη νὸν αοϑγϊομί, οὉ- 
ΜΝ] 68. ἄδπιδὶβ ἄστοι Κοίη θάβοη- 
ἄογοβ ἀθβείζ νογροίθη νγᾶγ, ἄθος 
45 οἴνγδϑ {ηρ 6562} } ΟΠ 65. 8ῃ --- εἴ. 
ΡΙαῖο ΑΡΟ]. οο. 28 υ. 24 -- ὃ δι- 
χκαστὴς χάϑηται οὐχ ἐπὶ τῷ χα- 
ταχαρίζεσϑαι, τὰ δίχαια ἀλλὰ ἐπὶ 
τῷ χρίνειν ταῦτα, υπὰ γΘΓΒΟ πιὰ 8 
65 ἄδιεγ ἀπιγοθδι5, --- ἀλλὰ ὁᾳ- 
δίως ἂν ἀφεϑείς, βοπάδίῃ 
ΟΡ ΟΝ σὺ Ἰεϊοδί [γε βεβρτγο- 
οἰ θη ψοτάδη ν ἅτ. --ἀποϑα- 
νεῖν. ζῆν. ΝΥ ατιαῃ Αοτγῖϑέ πὰ 
Ῥγᾷβοηβϑ -- - χαὲ... δέ, 1, 3. 
διοὕτως, ἴῃ ἀϊοβο ϑίπηδ, 

ἀα[5. δἰ οἷν πϑιμ] οι ἄς ἀοτγθομρκοὶς 
νῸΓ 8] 6 πὶ ἰπὶ Βογθο θη Ηδηάο!η 
ζεῖσε. Υαοὶ. 8 10. -- Ἱππίαν. 
Εἴηθν ἀθὺ σἰδηζοηάβίθη, ἃΌΘΥ Δ 
οἰτοἰβίθη δορ ϊβίθη βοῖπον ζεῖ, ἀδγ 
ἈΌΟΓ ἴον νοηῖροῦ δηπηαίποηἀ υπὰ 
νη ΓΕ γ Θυβομοῖηι 15. ἴῃ ἄθῃ 
ὈϊαΙοβ η ἀ65 ΡΙΔίοῃ. -- διὰ χρό- 
γου, ψὶο 1], 8,1. ΗἸρΡὶα 5. νγἂγ ῃδιῃ- 
Ἰΐει βοθοπ Γγάμογ δἴθιμαι ἴθ ΑἸΠοα 
σονόβοη, οσοη γάρ 85. Ζὰ 1,1, 8. 

τὰ αὐτὰ λέγεις. ἃ ἐγὼ πά- 

-- διδάξασϑαι, ἀαπίοττίοἢ- 
(δ ἢ ̓ᾶ556η. -- φασὲ δέ τινες. 
Απη 5ἰεἢ) μᾶι(6 ἀΐδβογ ΠΡογσδησ ἴῃ 
ἀϊδο ογαίϊο γϑοΐϑ πἰοιίβ Αηβιδίβιο 65. 
5. χὰ Ἠεϊίοη. Π|, 8, 6. Αι Δ θ6Γ πϊὶ 
ἐὰν δέ τις βούληται... ἢ εἰδέναι 
ἀϊδ ογαίϊο οὈΙ 18 τὸ ἐξνα: Θἢγὶ, 80 
Κδηηίο ἄδθγ εἰῃοο κἰδηγπογίδ ϑαϊ 
ΠῸ 85. οἷπθ Ζνἰβομηθοιποτκαπα 
ἄδβ ΒΘ ἢ γ [βίθ! οτβ ἀησοβθ θη υγ6Γ- 
ἄδθῃ, αἴθ ΠΪῸΓ σϑηΖ ἀπραββοηᾷ ιᾷγο. 
- διχαίους, αεὶ βοηβί, δῦθηβο 
υῖο ἐμσέδς, νοῦ Ὠίηρθη, υν ἰῈ δῖα 
βΒοίῃ πιὔῦββϑῃ, δΐθγ θοβοηθυβ 
Ραββοηὰ φοδγϑυοιὶ, νοὶ νοῦ ἀδγ 
δικαιοσύνη ἀϊε Ηδάε ἰἴ5ί. Υε]. Κυτορ. 
ΙΗ, 2, 20: οὔτε γὰρ ἅρμα... γέ: 
νοιτ᾽ ἂν. . δίκαιον ἀδίχων (ἦπ- 
πωνῚ ,»συνεζευγμένων. -- τῶν δι- 
δαξόντω ν. 8.11, 8, ὃ Ζζὺὰ τοῦ 
συνεπιμελησομένου. 

θ. ἔτι γὰρ συ. 
Βι Ζὰ 1, 8, 10, ννοβοη 
Κοηξ νΕ]. ΡΙαι. ἀοτᾳ. 490 Ε-: Ὡς 
ἀεὶ ταῦ τὰ λέγεις, ᾧ Σώχρατε 

Οὐ μόνον γε, ω Καλλίκλεις, 
ἀλλὸ χαὶ περὶ τῶν αὐτῶν, οὔδῃ 
Ι, 2, 81.. 58. ἃ. Εἰη). ἃ 8 υ. 29. -- 

: δεβει γάρ 
ἀθ5. ἀεάϑη- 
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λαι ττοτέ σου ἤκουσα; χαὶ ὁ Σωχράτης, Ὃ δέ γε τούτου 
δεινότερον. ἔφη, ὦ ὦ Ἱππία, οὐ μόνον ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν" σὺ δ᾽ ἴσως διὰ τὸ πολυμα- 

ϑὴς εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις. 
᾿Αμέλει, ἔφη, πειρῶμαι καινόν τι λέγειν ἀεί. Πότερον, 
ἔφη, καὶ στερὶ ὧν ἐπίστασαι; οἷον ττερὶ γραμμάτων ἐάν 
τις ἔρηταί σε, τόσα χαὶ πτοῖα Σωχράτους ἐστίν, ἄλλα μὲν 

πρότερον, ἄλλα δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν; ἢ περὶ ἀριϑμῶν 
τοῖς ἐρωτῶσιν, εἰ τὰ δὶς πέντε δέχα ἐστίν, οὐ τὰ αὐτὰ 
γῦν, ἃ χαὶ πρότερον, ἀτπιοχρίνη; Περὶ μὲν τούτων, ἔφη, 

ὦ Σώχρατες, ὥστιτερ σύ, καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ αὐτὰ λέγω, “τερὶ 
μέντοι τοῦ διχαίου τιἄάνυ οἶμαι νῦν ἔχειν εἰτεεῖν, τερὸς ἃ 
οὔτε σὺ οὔτ᾽ ἂν ἄλλος οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἀντειτεεῖν. Νὴ τὴν 
Ἥραν, ἔφη, μέγα λέγεις ἀγαϑὸν εὑρηχέναι, εἰ παύσονται 
μὲν οἱ διχασταὶ δίχα ψηφιζόμενοι. ττ«αύσονται δὲ οἱ σπτο- 
λῖται ττερὶ τῶν διχαίων ἀντιλέγοντές τὲ χαὶ ἀντιδιχοῦν- 
τὲς χαὶ στασιάζοντες, “ταύσονται δὲ αἱ πόλεις διαφερό- 

μεναι τιερὶ τῶν διχαίων καὶ πολεμοῦσαι. ἐγὼ μὲν 
οὐχ οἶδ᾽, ὅπως ἂν ἀτιολειφϑείην σου τερὸ τοῦ ἀκοῦσαι 

τηλικοῦτον ἀγαϑὸν εὑρηχότος. 
ἀχούσῃ, 

Ἀ 

χαὶίι 

ΒῚ “ ν . ,2 , 2 

Τ1λλὰ μὰ 44, ἔφη, οὐχ 
ἣν “3 ϑ. νΝ Ρ] , [ ἃ Ἁ 7 

χερίν γ᾽ ἂν αὐτὸς ἀτιοφήνῃ, ὃ τι νομίζεις τὸ δί- 
τς 3 Ξὶ - » η - - 

χαιον εἶναι. ἀρχεῖ γὰρ, ὅτι τῶν ἄλλων χαταγελᾷς ἐρωτῶν 
λ ΠΡ ὁῚ ΄ ἐν 2 2 ᾿ , ς ΄, 

μὲν χαὶ ἐλέγχων ττάντας, αὑτὸς ὃ οὐδενὶ ϑέλων ὑπέχειν 
, ᾿: , γ ᾿ 2 , , ᾿ 

λόγον οὐδὲ γνώμην ἀττοφαίνεσϑαι πιερὶ οὐδενός. Τί δέ; 

ὅ, ὅ. -- ἂν ἀπολειφϑείην 
σου, γοπ ἀϊτ Ἰᾶββ8θδὴ Κῃῃ 

ἀμέλει, νἱς 1, 4, 1. 
᾿- πότερον, 818 9} εἶπε ἀθβθη- 

ἴγαψε 0] ΘΠ 8016: ἢ μή οἄεγ ἢ 
ἀεὶ τὰ ἀὐτὴ λέγεις, ἀδηη ἀδ85 [ο]- 
βεπάο ἢ... ἀποχρίνῃ ἰ5ῖ πἰομὲ οἷπθ 
ἀερεηίγαρε ΖῸΓ δγβίθη, Βοηάθγη εἶπα 
φυνοῖία Εταρο. -- οἷον --- υοἰμΐ, 
5. Β. --- Σωχράτους, »ἀὲ8 ον: 
(68 ϑοκγαίεβ. -- περὲ μὲν .. 
περὶ μέντοι (Ἰεοο.) Κοῖτο- 
βροπάϊεγεη, 8. σὰ ΠΠ], 9,1. -- περὲ 
ἀριϑμῶν τοῖς ἐρ. ὕθεν ἀϊε 
ϑιδι υυᾳ ἀε8 ἈΥΐκοΙ8 ἢ 8, Ζ 1, 0, 18. 
- ὥσπερ. . χαί, οὕτω ἴϑὲ αὐ8. 
ΒΕ αββθὴ Ὑγ]8 Ι, 2, 3. 

8. νὴ τὴν Ἥραν. δεῖχο ἢ, 

οάδν Κῦππίε. 
9, τῶν ἄλλων, πτεὶΐ Βεβοη- 

ἀοτοη Νδομάγυοκ. Ετγρᾶπζθ: πηϊΐ 
ΠῊΪΓ 501158( ἀπ 68. πίοι! 80. τηδοῆθῃ. 
-- ἐρωτῶν μὲν καὶ ἐλέγχων 
.. οὐδὲ γνώμην ἀποφαίνε- 
σϑθαιπερὶ οὐδενός. γε]. ΡΙ]αΐ. 
Βερ. 1, 951. ΑᾺ ἃ. Ε: ἵνα Σωχρά- 
της τὸ εἰωϑὸς διαπράξηται, αὖ- 
τὸς μὲν μὴ ἀποχρίνηται, ἄλλου 
δὲ ἀ Ἡγλκοις τα, λαμβάνῃ λόγον 
χαὶ ἐλέγχῃ. 8. ἀΐε ΕἸπ] εἴς, ἃ 739, 
Ζ6ΠΠ16ν, [τ ἀ. ὅτ. 11, 1017 ἴ. -- τί 
δέ; τὸ αννῖο 50" 

10 
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Χ4 οἱ πολῖται, ἔφη, 
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Ξ ΤῈ » , 3 ͵ « ὃς ᾿ 
ὦ Ἱπτιία, ἔφη, οὐχ ἤσϑησαι, ὅτι ἐγὼ ἃ δοχεῖ μοι δίχαια 
Ξ3 ) ἥ; 2 ΄ - , εἶναι οὐδὲν πταύομαι ἀποδειχνύμενος; Καὶ ποῖος δή σοι. 

57 ὄ 5 Ὺλό ἐσ ΄ Η Εἰ δὲ ἡ λό » β χλλ » 

ἔφη, οὗτος ὁ λόγος ἐστίν; Εἰ δὲ μὴ λόγῳ, ἔφη, ἀλλ΄ ἔργῳ 
" τ μα ΧΩ ΄, - ΄ 

ἀποδείχνυμαι" ἢ οὐ δοχεῖ σοι ἀξιοτεχμαρτότερον τοῦ λό- 
Χ , 3 ΄, ,2 , ΄ Ν γου τὸ ἔργον εἶναι; Πολύ γε νὴ 441, ἔφη" δίχαια μὲν 

ν Ἴ..2 ἘΠΊ ΣΣΥ - 
γὰρ λέγοντες πτολλοὶ ἄδιχα ποιοῦσι, δίχαια δὲ πράττων 

Ἅ Ὸῦ) 5ι - 
οὐδ᾽ ἂν εἷς ἄδικος εἴη. Ἤισϑησαι οὖν πώποτέ μου ἢ 

ϑι 

ψευδομαρτυροῦντος ἢ συχοφαντοῦντος ἢ φίλους ἢ πόλιν 
εἰς στάσιν παρ λοντες ἢ ἄλλο τι ἄδιχον πράττοντος; 

2 ᾿ " ν - γω»] 2 ᾿ 2 ΄, 
Οὐχ ἔγωγε, ἔφη. Τὸ δὲ τῶν αδίχων ἀπέχεσϑαι οὐ δί- 

τὰν Ὁ" - Ξ , 53 ΄, Η - ’ 

χαιον ἡγῇ: 4λος εἰ. ἔφη, ὦ Σώχρατες, χαὶ νῦν διαφεύ- 
- ᾿ 2 ᾿΄ ΄ ΝΞ Ν 

γειν ἐγχειρῶν τὸ ἀποδείχνυσϑαι γνώμην, δ τι νομίζεις τὸ 
᾿ 2 . .«“ ΄ ͵ 5».»2 « Ν 

δίκαιον: οὐ γὰρ ἃ πράττουσιν οἱ δίχαιοι. ἀλλ ἃ μὴ 
, - ᾿ 2 ἊΣ Υ » » ς τ 

σεράττουσι, ταῦτα λέγεις. 41λλ ᾧμην ἔγωγε, ἔφη ὃ Σω- 
΄ " κ ᾿ γ Ε- , , 

χράτης, τὸ μὴ ϑέλειν αδιχεῖν ἱχανὸν διχαιοσύνης ἐπί- 
ΑἹ , Ν Ξ- ’΄ Ἧ ΄ 

δειγμα εἶναι. εἰ δέ σοι μὴ δοχεῖ, σκέψαι. ἐὰν τόδε σοι 
- 3 ,΄ 

μᾶλλον ἀρέσκῃ" φημὶ γὰρ ἐγὼ τὸ γόμιμον δέκαιον εἶναι͵ 
ρα τὸ αὐτὸ λέγεις, ω Σώχρατες, γόμιμόν τὲ χαὶ δί- 
χαίον εἶναι; Ἔχγωγε, ἔφη. Οὐ γὰρ αἰσϑάνομαί σου. ὅποῖον 

, .] Α ΄ »"» ,ὔ κ ; ᾿ 

γόμιμον ἢ ποῖον δίχαιον λέγεις. Νόμους δὲ πόλεως. ἔφη, 

γιγνώσχεις; Ἔγωγε, ἔφη. Καὶ τούτους νομίζεις ; 
συνϑέμενοι ἅ τὲ δεῖ ποιεῖν χαὶ ὧν 

2 2 ᾿ 2 - » , ᾿ μὸν » 
ἀπέχεσθαι ἐγράψαντο. Οὑχοῦν, ἔφη. νόμιμος μὲν ἂν δἴη 

ὃ χατὰ ταῦτα πολιτευόμενος. ἄνομος δὲ ὁ ταῦτα παρα- 
βαίνων; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ δίκαια μὲν ἂν 

χεράττοι ὃ τούτοις πειϑόμενος, ἄδιχα δ᾽ ὁ τούτοις ἀπει- 

τίνας 

10. οὐδέν, ἴῃ Κοίπογ Βεζίοιαηρ, 
881 πἰομί. -- εἰ δὲ μὴ λόγῳ, 
διηη: Μοῖίηθ Νοτίς νυϊηβοῖιϑί ἀὰ 
ΖζΖὰ πὄτγϑη Ὁ υθηῃ ἴον πὰ 06. πἰοιιί 
ἀυτοῦ Νογτία βϑοπάδθιῃ ἀυτοῖ ἀϊΐὸ 
Τιαὶ ἀϊτβ πδοινν οῖβο ἢ --- πολύ 
οε[ἂν γἶοὶ θεν οἰβθηάου". οὐδ᾽ 
ἂν εἷς, νο ], ῦ, λιν: 3...) 
11.γνώμην, ὅ τι νομίζεις 

50. Δηλ}. 1, 0, 9: ἀπόφηναι γνω- 
μην, δ τι σοι δοχεῖ. 

12. ἐών, ον. -- γάρ, νἱεῚ, 1, 
θ. --- τὸ αὐτὸ... νόμιμὸν τε 

καὶ δίκαιον. νὶς ΠΙ, 4, ὃ. 
18. οὐ γά αρ. δ εροη γάρ 8. ζὰ 

Ι, 4, 9. --ὀ ὁποῖον... ποῖον, 
νγοΝὶ ΠῸΓ ἀθβ. ΘΒ ΚΙδηρβ εβθῃ, 
νὶδ ὅπως .. πῶς Κγτορ. 1, θ, 48. 
ἵν, ὃ. 49; .δ. 12ὖ} Ὁ ο Κυι. ΥἹΙ, 3 
10. Ἢ 5. ἱπ|ὰν 12 υπὰ ζΖὺ 
τίσι ἶ, ι. ὕθετ αν Ῥτγοϊδρβὶβ 
πυν σου, ὁποῖον... λέγεις 
5. 2.1, 4, 18. -- ἢ νεγίγιι ἀϑοῖι τοΥ- 
δηροθδηβοηοῦ Νεοραιίοη ἀϊε Ὀορυ δ, 
υἷο ἀπὲ, υδὶ ἴθι [υϑ81. --- ἃ. «ἐγρα- 
ψφαντο. Υα}.}1, 2, 42 ἢ. --- ἄρα, 
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Οὐχοῦν ὃ μὲν τὰ δίχαια τιράττων 
δίχαιος, ὃ δὲ τὰ ἄδιχα ἄδιχος; Πῶς γὰρ οὔ; Ὁ μὲν ἄρα 
γόμιμος δίχαιός ἐστιν, ὃ δὲ ἄνομος ἄδιχος. χαὶ ὃ ἽἹπ- 
σίας, Νόμους δ᾽, ἔφη, ὦ Σώχρατες, πῶς ἄν τις ἡγή- 
σαιτο σπουδαῖον πρᾶγμα εἶναι ἢ τὸ πείϑεσϑαι αὐτοῖς, 
οὕς γε πιολλάχις αὐτοὶ οἱ ϑέμενοι ἀττοδοχιμάσαντες μετα- 
τίϑενται; Καὶ γὰρ πτόλεμον, ἔφη ὃ Σωχράτης, πολλά- 
χις ἀράμεναι αἱ πόλεις πάλιν εἰρήνην τιοιοῦνται. Καὶ 
μάλα, ἔφη. Διάφορον οὖν τι οἴει ποιεῖν, ἔφη, τοὺς τοῖς 
γόμοις ττειϑομένους φαυλίζων, ὅτι χαταλυϑεῖεν ἂν οἱ νό- 
μοι, ἢ εἰ τοὺς ἐν τοῖς πολέμοις εὐταχτοῦντας ψέγοις, ὅτι 

γένοιτ᾽ ἂν εἰρήνη; ἢ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πτολέμοις ταῖς ττα- 
τρίσι πιροϑύμως βοηϑοῦντας μέμφῃ; Π]ὰ “40 οὐχ ἔγωγ᾽, 
ἔφη. «ἀυχοῦργον δὲ τὸν “Ταχεδαιμόνιον. ἔφη ὃ Σωχρά- 
της, χαταμεμάϑηχας, ὅτι οὐδὲν ἂν διάφορον τῶν ἄλλων 

χόλεων τὴν Σητάρτην ἐποίησεν, εἰ μὴ τὸ τιείϑεσϑαι τοῖς 
γόμοις μάλιστα ἐνειργάσατο αὐτῇ; τῶν δὲ ἀρχόντων ἐν 
ταῖς πόλεσιν οὐχ οἶσϑα, ὅτι, οἵτινες ἂν τοῖς πολίταις 
αἰτιώτατοι ὦσι τοῦ τοῖς νόμοις πείϑεσϑαι, οὗτοι ἄρι- 

στοί εἰσι, καὶ πόλις, ἐν ἡ μάλιστα οἱ πολῖται τοῖς νό- 
μοις πιείϑονται, ἐν εἰρήνῃ τε ἄριστα διάγει χαὶ ἐν 7το- 
λέμῳ ἀνυπόστατός ἐστιν; ἀλλὰ μὴν χαὶ ὁμόνοιά γε μέγι- 
στόν τὲ ἀγαϑὸν δοχεῖ ταῖς στόλεσιν εἶναι, καὶ τιλειστάχις 
ἐν αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι χαὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρα- 
χελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, χαὶ ππανταχοῦ ἐν τῇ 

Ἑλλάδι νόμος χεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι δμονοή- 
σειν, χαὶ σπτανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρχον τοῦτον" οἶμιαι 

ϑῶν; Πάνυ μὲν οὖν. 

», [ΟἹ ΡΊΙοΝ “, νρ}. ὃ 28 ἀπά 25 υ. [ο- -- οὐδὲν ἂν διάφορον... 
σοπάθβ Καρ. ἃ 4, ὅ, 8. 

14, σπουδαῖον πρᾶγμα, 
εἰν 8 ΝΙΟΝΕῖρ 68. --- οὕς γε. 
5. 20 1, 2, θ4. --- χαὶ γάρ. Βι- 
βᾶηζο: θδάυγοῖν ννεγάθ ἰο πϊομὶ 
υνἱἀουϊορί; ἀθ πη δυο... 8. 821. 

7 ποῦ διάφορον, νἷο 1Π, 1, 1. 
1ΠΠ, 11, 14. πδεῖ διαφέρειν. 

15, Τυχοῦργον καταμε- 
θηκαρυνῦτι. 85. τ0.], 2.118. 

ἐποίησεν, πᾶ}. ἀσγοῖ σαίο Υ ὁγ- 
[ἀββαησ υπὰ (οϑείζο. 8. χὰ {Π, ὅ, 
15. ΡΙαί. Κυϊίου ρ. 52 Ε.: σὺ δὲ οὔτε 
«Ἰακεδαίμονα προῃροῦ οὔτε Κρή- 
την, ἃς δὴ ἑχάστοτε φὴς εὐνομεῖ- 
σϑαι. 

106. χαὶ ὁμόνοια, ϑῖπη: ΑΒΓ 
800} ἀΐο Εἰηίγδοῃί, ἀϊθ ἀοοῖ νοὶ 
ἀὰ5 στοίδίε αὐἱΐ ἀδ8 δίδδίθβ ἰβί, ἰβί 
οἷοι 5 ἀπάθγοβ αἷβ ἀΐθ ΕΠ πο πβιϊπ- 

14 

1ὅ 
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δ᾽ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι, οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χο- 
ροὺς χρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδ᾽ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλη- 

τὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ᾽ ὅτεως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱἵρῶνται, 

οὐδ᾽ ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλ᾽ ἵνα τοῖς νόμοις τεεί- 

ϑωνται. τούτοις γὰρ τῶν ττολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις 

ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται" ἄνευ δὲ 
ὁμονοίας οὔτ᾽ ἂν πόλις εὖ πολιτευϑείη, οὔτ᾽ οἶχος χαλῶς 
οἰχηϑείη. ἰδίᾳ δὲ πῶς μὲν ἄν τις ἧττον ὑπὸ τπιόλεως 

ζημιοῖτο, ττῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον τιμῷτο. ἢ εἰ τοῖς νόμοις τεεί- 
ϑοιτο; πῶς δ᾽ ἂν ἧττον ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἧττῷτο, ἢ 
πῶς ἂν μᾶλλον νιχῴη; τίνι δ᾽ ἄν τις μᾶλλον πιστεύσειε 
“πταραχαταϑέσϑαι ἢ χρήματα ἢ υἱοὺς ἢ ϑυγατέρας; τίνα 
δ᾽ ἂν ἡ πόλις ὅλη ἀξιστοιστότερον ἡγήσαιτο τοῦ νομίμου; 
παρὰ τίνος δ᾽ ἂν μᾶλλον τῶν δικαίων τύχοιεν ἢ γονεῖς 
ἢ οἴχεῖοι ἢ οἰχέται ἢ φίλοι ἢ πολῖται ἢ ξένοι; μέν δ᾽ 
ἂν μᾶλλον :τολέμιοι τειστεύσειαν ἢ ἀνοχὰς Τὶ σπονδὰς ἢ 

συνϑήκας γεερὶ εἰρήνης; τίνι δ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τῷ »ομίμῳ 
σύμμαχοι ἐϑέλοιεν γίγνεσϑαι; τῷ δ᾽ ἂν μᾶλλον οἱ σύμι- 

μαχοι πιστεύσειαν ἢ ἡγεμονίαν ἢ ἢ φρουραρχίαν ἢ πόλεις; 
τίνα δ᾽ ἄν τὶς εὐεργετήσας ῥλολάβει χάριν κομιεῖσϑαι 

μᾶλλον ᾿ τὸν νόμιμον; ἢ τίνα μᾶλλον ἄν τις εὐεργετή- 

σειεν ἢ παρ᾽ οὗ χάριν ἀπολή ΐψεσϑαι γομέξει; τῷ δ᾽ ἂν 
τις βούλοιτο μᾶλλον φίλος εἶναι ἢ τῷ τοιούτῳ. ἢ τῷ ἡτ- 

τον ἐχϑρός; τῷ δ᾽ ἂν τις ἧττον πολεμήσειεν ἢ ᾧ μά- 
λιστα μὲν φίλος εἶναι βούλοιτο, ἥχιστα δ᾽ ἐχϑρός, χαὶ 
ᾧ πλεῖστοι μὲν φίλοι χαὶ σύμμαχοι βούλοιντο εἶναι. ἐλά- 

Πα Πρ; ἴῃ ἀον ΒΘΟΡΔΟΙυπρ ἀον α6- 
βοίζε (μδη6). - τοὺς αὐτοὺς 
χοροὺς χρίνωσιν, 5160} [ἂτ 
ἰθϑϑῖρθοη πότε δηϊἰβο!ιεοὶ- 

ἄδη, ἀν ἢ. ποθὴ ἄδη Ργοὶβ ζὺ- 
δΥ Κοηηθη, Ερθηβο ΠΔΟΙ Ποῦ αἱρῶν- 
ται. --- οὐδ᾽ ἵνα, ἀαπὰ ἄνετ- 
πδαὰρὶ πἰοδί, ἀδὶί. -- τοῖς 
αὐτοῖς. Εἴη φυνδίδηιϊν ἰδὲ εἰσι 
Ζ ὙΟΓΙΐΒΒΘΠ, ΠῈΣ στοίβογο Νδοῖ- 
ἀγαθοὶ Ἰϊορί δ ἥδωνται: δαΐ ἀϊε- 
Βϑίθοη Εγου θη, ἃ δὴ ἅβϑο ἰδ δὃ8 

ἀαθοὶ πἰοιὶ ἀρ βοιθῃ. 
11. τὰν ε πᾷηφί πἰομ Ὁ νοι παρα- 

χαταϑέσϑαι Ξουάοτῃ νοῦ πιστεύ Ὁ ξεν, 
τὺ παραχαταϑέσϑαι (β]εἶον ὥστε 
παρᾶχο) ἰδὶ παρ αὐτῷ τὰ ἐγαᾶπζοη. 

τῶν δικαίων, ἱμτ Βδολι. 
-- πιστεύσειαν... σὺ »νϑήχας, 
ὀγυνοιογίς ἤρογα, οἰ! οσίοα, ννὶδ 
πηδὴ βαρὶ πιστεύειν πίστιν, ἀδηῃ 
ἀνοχαί.. συνϑῆχαι κ5ἰπὰ εἷς πέ: 
στις νογννδηάίο ΒΟ ο. Υ α]. δυο 
1,1, δ: ταῦτα... πιστεύσειεν. 85 
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χιστοι δ᾽ ἐχϑροὶ χαὶ σιολέμιοι; ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Ἱππία, 
τὸ αὐτὸ ἀττοδείχνυμαι νόμιμόν τε χαὶ δίχαιον εἶναι, σὺ δ᾽ 
εἰ τἀναντία γιγνώσχεις, δίδασκε. χαὶ ὃ Ἱπτείας, ᾿41λλὰ 
μὰ τὸν Δία, ἔφη, ὦ Σώχρατες, οὐ μοι δοχῶ τἀναντία 
γιγνώσχειν οἷς εἴρηχας περὶ τοῦ διχαίου. ᾿᾿γράφους δέ 
τινας οἶσϑα, ἔφη, ὦ Ἱπτιτία, νόμους; Τούς ς γ᾽ ἐν πάσῃ, 
ἔφη. χώρᾳ χατὰ ταὐτὰ νομιζομένους. Ἔχοις ἂν οὖν εἰ- 
πεῖν, ἔφη, ὅτι οἱ ἄνϑρωττοι αὐτοὺς ἔϑεντο; Καὶ :τῶς ἄν, 
ἔφη, οἵ γε οὔτε συνελϑεῖν ἅτιαντες ἂν δυνηϑεῖεν οὔτε ὃμό- 
φωνγοέ εἰσι; Τίνας οὖν, ἔφη, νομίζεις τεϑειχέναι τοὺς νό- 
μους τούτους; Ἐγὼ μέν, ἔφη, ϑεοὺὶς οἶμαι τοὺς νόμους 

τούτους τοῖς ἀνϑρώτιοις ϑεῖναι᾽ χαὶ γὰρ παρὰ τιᾶσιν ἀν- 
ϑρώττοις τερῶτον νομίζεται ϑεοὺὶς σέβειν. Οὐχοῦν χαὶ γο- 
γέας τιμᾶν πανταχοῦ νομίζεται; Καὶ τοῦτο, ἔφη. Οὐχοῦν 

χαὶ μήτε γονέας παισὶ μίγνυσθαι μήτε σεαῖδας γονεῦσιν; 

Οὐχέτε μοι δοκεῖ, ἔφη. ὠ Σώχρατες, οὗτος ϑεοῦ νόμος 
εἶναι. Τί δή; ἔφη. Ὅτι, ἔφη, αἰσϑάνομαί τινας τεαρα- 
βαίνοντας αὐτόν. Καὶ γὰρ ἄλλα :τολλά, ἔφη, “ταρανομοῦ- 
σιν᾽ ἀλλὰ δίχην γέ τοι διδόασιν οἱ παραβαίνοντες τοὺς 
ὑπὸ τῶν ϑεῶν χειμένους νόμους, ἣν οὐδενὶ τρότιῳ δυνατὸν 
ἀνϑρώττῳ διαφυγεῖν, ὥσττερ τοὺς ὑτι ἀνθρώτιων κειμέ- 
γους νόμους ἔνιοι τταραβαίνοντες διαφεύγουσι τὸ δίχην 
διδόναι, οἱ μὲν λανϑάνοντες, οἱ δὲ βιαζόμενοι. Καὶ ποίαν, 

[οἱροπάς πιστεύσειαν ἈὈ6Γ ἰδὲ 
ΔΗνΘΙΓΓΔΌΘΗ. 

γε. 5. 2}, 2, θ4. -- νομίζεται 
Ξε νομὸς ἐστίν, ἰοῃΐβοι ἴῃ ἀἶδ- 

18. ἀποδείκνυμαι, ἴον δτ- 
ΚΙᾶτο, Βεμδαρίε. -- τὸ αὐτὸ 
ΤΣ νόμιμόν τε καὶ δίκαιον 
εἶναι ]6 ὃ δᾷ 

19. τούς ,. χατὰ ταὐτὰ 
νγνομιζο το τρισί 
βον 8 ὅ16; ΘΙ ΘΝ 6 ἰπ ἀετ- 
ΒΘΙΡοὴ δ εἶβε βρϑϊίβθη. 8. ζΖὰ 
Ι, 1,1. --ἔϑεντο, 816} φᾷ θ6ῃ. 
Ναθμπον τεϑεικέναι (πὴ) αὶ 6- 
ΒΘ θ θη ἤᾶΡ6η, νογβοίθάθη νοῆι 
[οἱσεηάθη ϑεῖναι: ΒΆΡεη. Βὶε 
ΝΥ Ἰεἀογβο! ς’ νοὴ τοὺς νόμους 
τούτους ΘΟ θ οἰ δηθᾶν ἈὈ- 
5] ΟΠ {Π| 6} πὰ πϊξ Νοπάγυοκ --- οἵ 

86Π) ϑίηπε νενόμισται. ---σέβειν, 
»8}ΠΠσοιηθ βίο. Αυβάσιοκ [ἢν ἀϊΐδ 
ΓΟΠΙρΊ 86 ΒΟ Θὰ“ (ΟἸαββθη σὰ ΤΉ. 
1, ὅ8, ὃ: σέβειν οἴπο ϑεούς, νὸ 
γογμογσοηί ϑεῶν φόβος), ἴῃ Ῥτοβἃ 
βο]ίθη [ὕν σέβεσϑαι. Εθδηδ0 Αρ68. 
᾿ ἿΕ ϑεοὺς. . σέβοιεν. 
ἣν οὐχέτι, ννῖο 1Π, 4, 10 

θοζοϊομποὶ γεογυνυπάδγυηρ: 
μανν Θηἢ 8507 ππὰἃ νΥ ἃΓῸ ΠῚ 3 τες 
φιϊα ἐξα φιία. 

2ι. καὶ γάρ» θεηβο ψ]ο ὃ 14.--- 
γ)Ὲ. τοι» ΒΘ 8, Γἄγννδ γα. --- χει- 
μένους -Ξ τεϑειμένους. --- ὧσ- 
περ, Ὑὶο Δ᾽] δτγάϊη 68. 

18 

19 

20 

21 

22 



28 

24 
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͵ ’ 5 , 2 ΄ ΄ Ξ 
ἔφη, δίκην, ὦ Σώχρατες, οὐ δύνανται διαφεύγειν γονεῖς 
τε παισὶ χαὶ παῖδες γονεῦσι μιγνύμενοι; Τὴν μεγίστην 
γὴ 41᾽, ἔφη" τί γὰρ ἂν μεῖζον πάϑοιεν ἄνϑρωποι τεχνο- 

σεοιούμενοι τοῦ χαχῶς τεχγογτοιεῖσϑαι; Πῶς οὖν. ἔφη, χα- 
-» ξ - 2 ςφ.ι ὅν.» 2 » 

κῶς οὗτοι τεχνοτποιοῦνται, οὗς γε οὐδὲν χωλύει ἀγαϑοὺς 
2 ᾿Ὶ , ) -" Ξε Ἁ , 

αὐτοὺς ὄντας ἐξ ἀγαϑῶν παιδοποιεῖσϑαι; Ὅτι νὴ “14, 
27 2 ΄ 2 κ ἘΞ ν 2 3 ’, ᾿ 

ἔφη, οὐ μόνον ἀγαϑοὺς δεῖ τοὺς ἐξ ἀλλήλων σεαιδοττοιου- 
Ρ)} 

μένους εἶναι, ἀλλὰ χαὶ ἀχμάζοντας τοῖς σώμασιν" ἢ δο- 
χεῖ σοι ὅμοια τὰ σπέρματα εἶναι τὰ τῶν ἀχμαζόντων 

ΞΞ - ᾿ 2 , Ρλ - ΄ ΒῚ “5 

τοῖς τῶν μήττω ἀχμαζόντων ἢ τῶν παρηχμαχότων; 4λλὰ 
ν ,2) 2 ν ΄ δ , 

μὰ 44, ἔφη, οὐκ εἰχὸς ὅμοια εἶναι. Πότερα οὐν. ἔφη, 
᾿ - [42 ΥΥ ᾿ -" 2 .-.᾿ὔ ᾿ - 

βελτίω; 4]λον ὁτι, ἕφη, τὰ τῶν ἀχμαζόντων. Τὰ τῶν 
ν 3 , γ ΟΣ - 2 ΞΕ ΛῚ Ἁ ,2 

μὴ ἀχμαζόντων ἄρα οὐ σπουδαῖα; Οὐχ εἰχὸς μὰ “0, 
2 Β 2 - “ 3 ἘΠ “- γ . 

ἔφη" Ουχοῦν οὕτω γε οὐ δεῖ παιδοποιεῖσϑαι; Οὐ γὰρ 
ΕἸ Γ ) » ͵ “ , ΡῚ 

οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν οἵ γε οὕτω τεαιδοποιούμενοι ὡς οὐ 
ἰδ, - γῇ. τὺ ΡΥ) ’ Ξ3 »" 

δεῖ “ταιδοττοιοῦνται; Ἔμοιγε δοχεῖ. ἔφη. Τίνες οὖν ἂλ- 
Ἵ - ΡΒ) ΒΞ , ᾿ τ ς 

λοι, ἕφη, χαχῶς ἂν πιαιδοττοιοῖντο. εἴγε μὴ οὗτοι; Ὅμο- 

γνωμονῶ σοι, ἕφη, χαὶ τοῦτο. Τί δέ; τοὺς εὖ ποιοῦντας 
) ἘΣ ) - ͵΄ , ἢ » 
ἀντευεργετεῖν οὐ πανταχοῦ νόμιμόν ἔστι; Νόμιμον. ξφὴ" 
γιαραβαίνεται δὲ χαὶ τοῦτο. Οὔχουν χαὶ οἱ τοῦτο παρα- 

, , Α , " 2 - " 

βαίνοντες δίχην διδόασι. φίλων μὲν ἀγαϑῶν ἔρημοι γιγνό- 
μενοι. τοὺς δὲ μισοῦντας ἑαυτοὺς ἀναγκαζόμενοι διώ- 

χειν" ἢ οὐχ οἱ μὲν εὖ ποιοῦντες τοὺς χρωμένους ἑαυτοῖς 
- 

ἀγαϑοὶ φίλοι εἰσίν. οἱ δὲ μὴ ἀντευεργετοῦντες τοὺς τοι- 
΄ » Ν 2 , -" ς Ε 2 - ᾿ 

οὕτους διὰ μὲν τὴν ἀχαριστίαν μισοῦνται ὑτε αὑτῶν. διὰ 
δὲ τὸ μάλιστα λυσιτελεῖν τοῖς τοιούτοις χρῆσϑαι τούτους 

, ᾿ κ ν ») ᾽ ᾿ » 

μάλιστα διώχουσι; Νὴ τὸν «1{. ὦ Σώχρατες, ἔφη, ϑεοῖς 
- , ͵ Ν ᾿ " ’ ΕῚ ᾿ οὖ 

ταῦτα τιάντα ἕοιχε" τὸ γὰρ τοὺς νόμους αὑτοὺς τοῖς παρα- 

28. οὺς γε. ὅ. οθϑὴ ἢ 14. ἣΝ ἄδπὶ συνοϊΐθη ἀὸγ Βοάθυΐίαησ. ἢδοὴ 
-- 4ἥλον. ὅτι, ἔφη, νὶο ΠῚ, Τ, 1. ἀπιογρθογάποί. 5. Ζὰ 1, 4, 11. - 
-- γὰρ͵ οὔν. 5. ζὰ ἐΙ, 8, 3. διὰ δὲ τὸ λυσιτελεῖν... χρῆ- 

24. νόμιμον. -«παραβαίνε- σϑαι, νοροῃ ἀὲβ στοΐίξεοη 
ται δέ, αἰϊοτάϊηρ8.. .. ἅΡ6γ, ΝαυΐίΖζοηϑβ, ἀδηῃ ἀον ὕπιαϑδῃᾷβ 
ΟἾΠ6 μέν, δηἰβο  οάδηοῦ ἀοσοηβαίζ. πἰϊξ Ξοϊον δὴ αι; ἀδη ὑῃϑ- 
δ., ζὰ Πδ]]οη. ΥἹ, ὃ, 85. ΟΡοὴ 11, ἰδηρὶς ννυῦγαἀ δ ὁ85. ἰδυΐδῃ: μάλιστα 
θ, 1. -- οὔκουν, ὨΟΉΘ ὕ6 70. -α λυσιτελεῖ χρῆσϑαι τοῖς τοιούτοις. 
διώχειν. Υεῖρὶ. 11, 8, θ. -- οἱ -- ϑεοῖς ταῦτα πάντα ἔοιχε, 
μὲν ο-, οἱ δέ. Ῥὸγ ογϑίο δα Ζ ἰϑὲ ἀδιίετη βίδα! ἀδ8 1168 ἃ ἢ - 
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᾿ ᾿ ὔ γ , 3ι Ὅλ. ὯΝ 

βαίνουσι τὰς τιμωρίας ἔχειν βελτίονος ἢ χατ ἀνϑρω- 

στον νομοϑέτου δοχεῖ μοι εἶναι. Πότερον οὖν, ὦ ἹἹσιττέα, 
» Ἁ ΝΡ... «ὦ Ἁ ᾿, ἊἪ 3Ὰ ΕΣ - 

τοὺς ϑεοὺς ἡγὴῆ τὰ δίχαια νομοϑετεῖν ἢ ἄλλα τῶν δι- 
’ )} ΒΩ Α ,} ᾽ - κ᾿ ὉᾺ Υ ΄ 

χαίων; Οὺχ ἀλλα μὰ 44. ἔφη σχολῇ γὰρ ἂν ἄλλος γέ 

τις τὰ δίχαια νομοϑετήσειεν, εἰ μὴ ϑεός. Καὶ τοῖς ε- 
δ᾿ » εν ’ . Ἐς , ͵΄ Η͂ ͵΄ 3 

οἷς ἄρα, ὦ Ἱππία, τὸ αὑτὸ δίκαιόν τε χαὶ νόμιμον εἶναι 
2 ᾿΄ 

ἀρέσχει. 
Τοιαῦτα λέγων τε χαὶ ττράττων διχαιοτέρους ἐττοίει 

τοὺς τελησιάζοντας. 

Ὡς δὲ χαὶ πραχτιχωτέρους ἐττοίει τοὺς συνόντας ἕἑαυ- 

τῷ, νῦν αὖ τοῦτο λέξω. νομίζων γὰρ ἐγχράτειαν ὑττάρχειν 
ἀγαϑὸν εἶναι τῷ μέλλοντι χαλόν τι σπτράξειν, τερῶτον μὲν 

" Ἵ Ξ᾿ - 2 κ ᾿ 5 

αὐτὸς φανερὸς ἣν τοῖς συνοῦσιν ἠσχηχὼς αὑτὸν μάλιστα 
, - ΄, ’, ᾿ 

χπεάντων ἀνϑρώπων, ἔπειτα διαλεγόμενος ττροετρέτεετο 
,ὔ Ἁ , ΄ ὅς ἐκ ᾿ 

χεάντων μάλιστα τοὺς συνόντας ττρὸς ἐγχράτειαν. ἀεὶ μὲν 
3 - γ ν ᾿ ΕΓ Ψ,  ΄ 

οὖν ττερὶ τῶν πρὸς ἀρετὴν χρησίμων αὐτός τε διετέλει 

το ἢ, σγομἱέ Ηϊρρῖδ8. ποοῖι δἰ πιηδὶ 
μοβίδιϊσί, νγὰβ δ΄ ἃ 19 Ὀδγοὶ(8. ἰπὶ 
ΔΙ] μη δίπθη οἰπρεγϑαμηΐ ἢαί, ἀ}}6 Ὁ 
ϑεοῖς νογβϑβίε! ἰβί. ἢδθγ Αὐ8- 
ἄγοι θογαμ 06 δυΐ ἀθὺ θθκᾶπη- 
ἴδῃ Κοιηροπάϊγιβοιθη Ατί ἀθ5 ογ- 
σ᾽ οἰοἴθπβ ννῖα Κυτγορ. 1,4: ὁμοίαν 
ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσϑῆτα. 8. 
οΡδη 1], ὅ, 4 ζὰ πρὸς τούς Β. -- 
ἔχειν, ἴῃ Β[ ἢ 56} 16 ἴβ εη. 

20. ἄλλα τῶν δικαίων, εἰ- 
ν ϑνοπὶ αογθ ἢ θη εγβομῖο- 
ἄδη 68. 85. Κι, 47, 26, ὅ. --- σχολῇ, 
νυν ΠΠ], 14,3. ---χαὶ τοῖς ϑεοῖς 
ἄρα, ἀιαοῖ ἄδη ἀδίίετγη 4180, 
τὴϊῖ Ἀοκβίομί δα ὃ 18, ψὸ Ηἰρρὶα8 
οἰηγϑυμηΐθ, Ὑγοῦ ἄθη τη ηβο ! ἤθη 
(διδαιβ-) ἀδβείζθη βϑῆογοῃθ, βοὶ σϑ- 
ΓροΝί, -- τοιαῦτα... πλησιά- 
ζοντας. Ἡϊρρίαβ σομόγίθ Ζννδγ 
πἰοί Ζὰ ἀδθη Εγοαπάθη ἀθβ 50Ἐτ., 
ἀϊε βείηθη δ γεπάθη Ππισϑηρ σ6- 
ποββθῃ; ἀθοῖ σοι δι}8 αὶ 6 (ἃ ἐγὼ 
πάλαι ποτέ σου ἤκουσα) απὰ ἃ 9 
(τῶν ἄλλων χαταγελᾷς) ιεγνοι, 
ἀαβ δὺ ὄζον τί ἴῃ πὰ νϑγκοιγί ἢδί. 
ὕθτγίροηβ σῆς ἀὰβ διχαιοτέρους 
ἐποίει οἴπθ Ζυνοῖ[εὶ νυθηῖρσοῦ δυΐ 

ἄάδη Ηϊρρῖδβ 88 δυῖ 5 γαίθβ᾽ ηᾷῇθγε 
ἘΕγραηάρ, ἀϊα ἀΐδβθη αηἀ ΠΗ] Οἤ ἢ 
ἀεβργβοῆθη θεοὶ ννομπίθη πὰ ἀδγᾶὰβ 
ΒεΙθἤγαπηρ Ζοβθη. 

ὅ. πῃ]: Απ ἀΐο εὐσέβεια ἀπὰ 
δικαιοσύνη, ἡγοἸ οι ἀϊα Ἐππἀδπηθηίο 
ἀδὺ πῃθηβοῦ!. ΕγΖ θα ηρ βϑίη 501}16ῃ, 
ΒΟ ]Ἰοἴβί. βίοι ἀϊθ ἐγχράτεια, ἀϊε 
ἄδθηῃ Μίεοηβοϊιθη ογϑί Ὀοίδῃϊσί, ἀδβ 
[ρθη ρῥγακιίϊβοῖ Ζὰ δγίαββθη Πἃ8 
Ποθθη βε!ρϑίέ ἰϑί οἷη [ογίσθβοίζίου 
Δ ΘοΊ 561 συν βοῆθη Αγθεὶΐ ἀπά Ετ- 
Βοϊαηρσ, 5. πα ἤδη πὰ (δηϊοίβρη; [ἂν 
ογβίογοα ἰϑί Εγοὶῃοῖί, ΝΥ δἰβιοῖί, Β6- 
Βοηηθηῃοὶί, ῬΗΙο σα], Γἂγ ᾿οἰΖ- 
ἰογθβ ΕΠ ρΙΔησ] ἢ Κοὶς ἀϊο Ηδυρίθε- 
ἀϊπρσαης ; ἀϊδ ἐν βάέτένν; ζὰ νυ οἢ δου 
50 τ, (6118. ἀσγοῦ βοῖη Βεῖβρίθὶ, (6115 
ἀυτγοῖ ΒΕ γαπρ πἰπζυ χη Βα οῃίθ, 
ἰβί ἀϊε ἀγυπάϊασε [γ᾽ 41168 ἀΐδ6868. 

1. Κοηβίγ. νομίζων γὰρ ἀγα- 
ϑὸν εἶναι ἐγχράτειαν ὑπάρχειν 
(ἀδῖβ. 56} 5. 6 Πγγβουηρ νογῃδπάθη 
86)). -- ἔπειτα. 585. :ι !, 4,11. 
-- πάντων μάλιστα, νοτ 

ΚΑ 116. οπιγεΐιηι τιααἵπιθ, νυνὶ ὃ 9, 
2. περὶ τῶν... χρησίμων, 

γΘΏΠπ 65 'οἢ ὑπὶ ἀδ8 ἀθδτΓ 

νι 
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μεμνημένος καὶ τοὺς συνόντας πάντας ὑττομιμνήσχων" 
οἶδα δέ ποτὲ αὐτὸν καὶ πρὸς Εὐθύδημον περὶ ἐγχρα- 
τείας τοιάδε διαλεχϑέντα" Εἰπέ μοι, ἔφη, ὠ Εὐθύδημε, 
ἄρα χαλὸν χαὶ μεγαλεῖον ἀρ ἐν: εἶναι χαὶ ἀνδρὶ χαὶ 
σόλει χτῆμα ἐλευϑερίαν; Ὡς οἷόν τέ γε μάλιστα, ἔφη. 

8 Ὅστις οὖν ἄρχεται ὑπὸ τῶν διὰ τοῦ σώματος ἡδονῶν 

χαὶ διὰ ταύτας μὴ δύναται τπιράττειν τὰ βέλτιστα, νομέ- 
ζεις τοῦτον ἐλεύϑερον εἶναι; Ἥχιστα, ἔφη. Ἴσως γὰρ 
ἐλευϑέριον φαίνεταί σοι τὸ τεράττειν τὰ βέλτιστα, εἶτα τὸ 
ἔχειν τοὺς χωλύσοντας τὰ τοιαῦτα πτοιεῖν ἀνελεύϑερον 

4 γομίζεις; Παντάπασί γε, ἔφη. Παντάττασιν ἄρα σοι δο- 
χοῦσιν οἵ ἀχρατεῖς ἀνελεύϑεροι εἶναι; Νὴ τὸν “1 εἰχό- 
τως. Πότερα δέ σοι δοχοῦσιν οἱ ἀχβατεῖς χωλύεσϑαι 
μόνον τὰ χάλλιστα πράττειν, ἢ χαὶ ἀναγχάζεσϑαι τὰ αἴ- 
σχιστα ποιεῖν; Οὐδὲν ἧττον ἔμοιγ᾽, ἔφη, δοχοῦσι ταῦτα 

δ ἀναγχάζεσϑαι ἢ ἐχεῖνα χωλύεσϑαι. Ποίους δέ τινας δὲ- 

σπότας ἡγῇ τοὺς τὰ μὲν ἄριστα χωλύοντας, τὰ δὲ κάκιστα 

ἀναγχάζοντας; Ὥς δυνατὸν νὴ .1ἰ᾿, ἔφη. κακίστους. «1ου- 

λείαν δὲ ποίαν χαχίστην νομίζεις εἶναι; ᾿Εγὼ μέν. ἔφη, 
τὴν πταρὰ τοῖς χαχίστοις δεσττόταις. Τὴν χαχίστην ἄρα 
δουλείαν οἱ ἀχρατεῖς δουλεύουσιν; ᾿Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. 

θ Σοφίαν δὲ τὸ μέγιστον ἀγαϑὸν οὐ δοχεῖ σοι ἀπείργουσα 
τῶν ἀνϑρώπων ἢ ἀχρασία εἰς τοὐναντίον αὐτοὺς ἐμβάλ- 
λειν; ἢ οὐ δοχεῖ σοι προσέχειν τε τοῖς ὠφελοῦσι καὶ 
χαταμανϑάνειν αὐτὰ κωλύειν, ἀφέλχουσα ἐτεὶ τὰ ἡδέα, καὶ 

Τυρεοπά Εδιάογ! ον ἤδη- ψἸδάθγμοίθῃ. , ὕεΓΡΙ. ΑΌ6᾽ ὃ ὅ: τὰ 
ἀο]ίο. ὕρεν περέ τοῖο ,υγὰβ ἀὰ.. χάχιστα ἀναγχάζοντας υπᾷ ἀδ 
Δη ΡΟ ΠῚ  νρ]. Καὶ 68, 31, 8. --ὀ Υεπδί. ᾿Υ͂, 10: βιασϑεῖσαι δὲ τοῦ- 
μάλιστα, πϑιηϊϊοεῖ χαλὸν χαὶ το, υπὰ οθοῦ ἃ, Αππὶ. Ζὰ φροντί- 
μεγαλεῖον. ζοντας 1.1..11. 

8. τῶν διὰ φρνα ἐγλσὶ νει ὅ. ποίους δὲ ψλνδνον δι. χὰ 
ἡδονῶν. δι δὶ 1, -- ἔσως τοιάδε τις 1, 1, 
γάρ. Δεβοη γάρ ϑ. μρδὸν 4, 9..-- ὃ. σοφίαν .. ̓ τὸ μέγιστον 
εἶτα. 8. 2Ὰ]], 2, 14. -- ὕθεν. τούς ἀγαϑόν. 8. ἀΐε Εἰη!. ὃ 12. -- 
ΝΟ ἄἀφπι ραγί. [υἱ. 5, ζὶ τοὺς τά- Κοηδιγαΐογο ἢ οὐ δοχεῖ σοι τὴ 
ξοντας 1ἹΠ], 4, 4. ἀχρασία) χωλύειν .. χαὲ .. ποιεῖν. 

4. οὐδὲν ἧττον, νῖδΣ ΙΘΡ, Βοπιοικο ἀϊε οἰνϊαδεΐϑονο ΒιοΠυνμ: 
Ἴ. θ., κϑῦθηβο βθῆν“". --ταῦτα .. χωλύειν ἀφέλχουσα: ἐχπλήξασα 
ἐχεῖνα. Μδὴ Κδηη ἀδξὰ ποιεῖν ποιεῖν. -- τοῖς ὠφελοῦσι, εὶς 
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, " ᾿ - 2 - ι - » 

σολλάχες αἰσϑανομένους τῶν ἀγαθῶν τε χαὶ τῶν χαχῶν 
ἐχσελήξασα ποιεῖν τὸ χεῖρον ἀντὶ τοῦ βελτίονος αἱρεῖσϑαι; 
Τὶ ἴγνεται τοῦτ᾽ ̓ ἔφη. Σωφροσύνης δέ, ὦ Εὐϑύδημε, τίνι 
ἂν φαίημεν ἧττον ἢ τῷ ἀχρατεῖ τιροσήχειν; αὐτὰ γὰρ 
δήσεου τὰ ἐναντία σωφροσύνης καὶ ἀχρασίας ἔργα ἐστίν. 
ς -»" Α - » - 3 “ὦ 4 

ΟὉμολογῶ χαὶ τοῦτο, ἔφη. Τοῦ ὃ ἐπιμελεῖσϑαι ὧν τιροσ- 
, ΕἸ 3) ᾿ , , 

ἤχει οἴει τι χωλυτιχώτερον εἶναι ἀχρασίας; Οὔχουν ἔγωγε, 
ἔφη. Τοῦ δὲ ἀντὶ τῶν ὠφελούντων τὰ βλάπτοντα πιρο- 
αιρεῖσϑαι ποιοῦντος χαὶ τούτων μὲν ἐπειμελεῖσϑαι, ἐχείνων 
δὲ ἀμελεῖν τιείϑοντος χαὶ τοῖς σωφρονοῦσι τὰ ἐναντία 

ξ- Ρ] , ͵ 2 , , ΕΥ̓ 2 

στοιεῖν ἀναγχάζοντος οἴει τε ἀνϑρώτεῳ χάκιον εἰναι; Ου- 
μ - ν ΄, - , ὉΝ " 

δέν, ἔφη. Οὐχοῦν τὴν ἐγχράτειαν τῶν ἐναντίων ἢ τὴν 
2 ΄ Χ - 2 ΄ , 3 , . 
ἀχρασίαν εἰχὸς τοῖς ἀνθρώποις αἰτίαν εἶναι; Πανυ μὲν 

-“ ΕῚ - - ’ ν ͵ ᾿ , 

οὖν, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ τῶν ἐναντίων τὸ αἴτιον εἰχὸς ἄρι- 
3 Κι , γ γ᾿ γῇ ΡΣ 3 γ ΄, 

στοῦ. ξἶναι; Εἴχὸς γὰρ, ἄφη. ἔοιχεν ἄρα, ἔφη, ὦ Εὐυϑυ- 
δημε, “ἄριστον ἀνϑρώπῳ ἐγκράτεια εἶναι; Εἰχότως γάρ, 

ἔφη, ὦ Σώχρατες. Ἐχεῖνο δέ, ὠ Εὐϑύδημε, ἤδη πώποτε 
2 ΄ - ἐνεθυμήϑης; Ποῖον; ἔφη. Ὅτι χαὶ ἐπὶ τὰ ἡδέα, ἐφ᾽ 
΄ ΄ ἂ- 2 ᾿ ᾿] , ᾿] Ἀ 

ἅτιερ μόνα δοχεῖ ἢ ἀχρασία τοὺς ἀνϑρώτιους ἄγειν, αὐτὴ 
. ομ᾿ ͵ ΄ ΄ . 

μὲν οὐ δύναται ἄγειν, ἡ δ᾽ ἐγχράτεια πτάντων μάλιστα 
“ἃ 9 Ἂξ ΠΣ ΤΟΝ «ζῇ ς ι ) , Ἢ 
ηδεσϑαι ποιεῖ. Πῶς; ἴφη. Ὥσπερ ἡ μὲν ἀχρασία οὐχ 

- -" , ᾿ Υ͂ ᾿ Υ̓ 5} ν ᾿ 

ἐῶσα χαρτερεῖν οὔτε λιμὸν οὔτε δίψος οὔτε ἀφροδισίων 
΄ , , 7 " 

ἐπιϑυμίαν οὔτε ἀγρυτενίαν, δι᾿ ὧν μόνων ἔστιν ἡδέως μὲν 

4ιαθ εἰϑιεὶ διμεΐ. --- ἐχπλήξασα, 
»ἀδαθγο ἀαίβ β'6. βοϊοιιθ, αἷθ αὐὶ 
ἀπὰ Βῦβδ Κοηπποὴ πὰ πηίοτβομοίάθη 
(αἰσϑανομένους), ἴῃ δεν γγαηρ; 
Ὀτϊησί“ (ἀ6 κἑαίιε ἀδίοο)6 [8.1}). 

Ἴ. σωφροσύνης .. προσή- 
χειν, ἃῃ ἀδφτγ Βεβοπηθηβεῖί 
(5. ἀ. ΕἾη], ὃ 18). . ΓΘ] 06, 
νἱῈ δ 10. 11. Κι, 47,15. Ὁ. 419, ». 
-- αὐτὰ γάρ, ἀδηπ φοταδε, 
-- ἔργα, νεὶ. ἸΥ̓́,2,.12. --- τοῦ 
ἐπιμελεῖσϑαι, ᾿ἀδμᾶηρὶα, γοη 
χωλυτιχώτερον. 1,εἰδίογε Βότηι ἤη- 
ἀεὶ 810} ΥῸΓ Αγβιοίε!ε8 βοηϑί πἱο ί. 
-- ὧν προσήκει υπὰ τὰ προσ- 
ἤχοντα -Ξ οἤῇεία. --- τοῖς σω- 
φρονοῦσι τὰ ἐναντία, ἀὰ53 

Εηϊρερεπροβοίζίε νοῦ ἄθπ), 
ννὰ8 ἀἴο Βοβοππθηθῃ {πὰ η. 8. 
Αν ὅ, 4 ζΖὰ πρὸς τοὺς Β. -- οἴει 

ἰἀα5 τι πεῖρί, ἀδ[5 τοῦ ποιοῦν- 
μένα πείϑοντος, ἀναγχάζοντος 
Νραίγα βἰπά. 

8, Κοηβϑίε, οὐχοῦν εἰκὸς τὴν 
ἐγκράτειαν αἰτίαν εἰναι τῶν ἕναν - 
τίων ἢ τὴν ἀκρασίαν; -- εἰχὸς 
γάρ. Δ εβεπ, γάρ 5. ἀμ τ 9. ΞΞ 
ἄριστον... ἡ ἐγκράτεια. 5. Ζὰ 
χρησιμώτερον 1 

9. αὐτή, 5ἷ8 σά γα δ6. -- πώς, 
νὶὸ 507 -- ὥσπερ: ἰηβοίογῃ 
18. ἀμηϊίοι ΡΙΔι. Ρμϑράοῃ Ρ.90Α: 

Πῶς λέγεις; ἦν δ᾽ ἐγώ" “Ὥσπερ. 
ἡ δ᾽ ὃς, περὶ τῶν σφόδρα μι- 

-ι 
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φαγεῖν τε χαὶ “τιεῖν χαὶ ἀφροδισιάσαι, ἡδέως δ᾽ ἀνατταύ- 
σασϑαί τε χαὶ χοιμηϑῆναι, [καὶ] “πτεριμείναντας χαὶ ἀνα- 
σχομένους, ἕως ἂν ταῦτα ὡς ἔνι ἥδιστα γένηται, κωλύει 
τοῖς ἀναγχαιοτάτοις τε χαὶ συνεχεστάτοις ἀξιολόγως ἥδε- 
σθαι ἡ δ᾽ ἐγχράτεια μόνη ποιοῦσα καρτερεῖν τὰ εἰρη- 
μένα μόνη χαὶ ἥδεσθαι ποιεῖ ἀξίως μνήμης ἐπὶ τοῖς 
εἰρημένοις. Παντάπτασιν, ἔφη, ἀληϑῆ λέγεις. ᾿1λλὰ μὴν 
τοῦ μαϑεῖν τι χαλὸν χαὶ ἀγαϑὸν χαὶ τοῦ ἐπιμεληϑῆναι 
τῶν τοιούτων τινός, δι᾿ ὧν ἂν τις χαὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα 

χαλῶς διοιχήσειε καὶ τὸν ἑαυτοῦ οἶχον χαλῶς οἰχονομή- 
σειε καὶ φίλοις χαὶ πόλει ὠφέλιμος γένοιτο χαὶ ἐχϑροὺς 
χρατήσειεν, ἀφ᾽ ὧν οὐ μόνον ὠφέλειαι, ἀλλὰ χαὶ ἡδοναὶ 
μέγισται γίγνονται, οἱ μὲν ἐγχρατεῖς ἀπολαύουσι πράτ- 
τοντες αὐτά, οἱ δ᾽ ἀχρατεῖς οὐδενὸς μετέχουσι. τῷ γὰρ 
ἂν ἧττον φήσαιμεν τῶν τοιούτων προσή χειν. ἢ ᾧ ἥκιστα 
ἕξεστι ταῦτα πράττειν, κατεχομένῳ ἐπὶ τῷ σπουδάζειν 
περὶ τὰς ἐγγυτάτω ἡδονάς; χαὶ ὃ Εὐϑύδημος, «]οχεῖς μοι, 
ἔφη, ὠ Σώχρατες, λέγειν, ὡς ἀνδρὶ ἥττονι τῶν διὰ τοῦ 
σώματος ἡδονῶν πάμπαν οὐδεμιᾶς ἀρετὴς προσήχει. Τί 
γὰρ διαφέρει, ἔφη, ὦ Εὐθύδημε, ἄνϑρωπος ἀχρατὴς ϑὴ- 
ρίου τοῦ ἀμαϑεστάτου; ὅστις γὰρ τὰ μὲν χράτιστα μὴ 
σχοτιεῖ, τὰ ἥδιστα δ᾽ ἐχ παντὸς τρόπου ζητεῖ ποιεῖν. τέ 

ἂν διαφέροι τῶν ἀφρονεστάτων βοσχημάτων; ἀλλὰ τοῖς 

θοῖπη.. .«“: υἱϑι δῖος δέ ἰϑὲ πὶ Κογϑο5 ρῶν χαὶ μεγάλων. --ἰχαὴὶ περι- 
« ᾿ - : . 

ὑπὸ τοῦ τὰ Ξοἢγοί θη, νσὶθ ΑμδὈ. μείναντας καὶ ἀνασχομέ- 
νοῦς, πᾶπετγα Βοβιϊπηηαπρ τὰ χαρ- 1], ὃ, 18: ὑπὸ τοῦ δεῖσϑαι χατε- 
τερεῖν. --- ὡς ἔνι ἥδιστα. 8. 2ὰ χόμενοι. -- τὰς ἐγγυτάτω 
ΠῚ, 8,4. ---π τοῖς «συνε εστά- ἡδονάς, ἃ. ᾿. ἄδγοπ πιϑῃ ΟἾ πὸ 
τοις, Θδηῦδδε ψῖς Εββοπ, ἵτίπκθη, δ8|16 Απβίγεηραηρ (ΕἸ Δ Γρ υνϊγά. 
ΘΟΒΙαἴθη, ἀΐθ πη π . νυν θά ο Κϑἤγθη. 8 Ι ϑοηδὲ βου ὄπ] ἢ αἱ παραυτέχα 
-- ἀξιολόγως, κπὲ ραν 6εΐ. (8... ἡδοναί, Ὑ Κγίορ. 1, ὅ, 98. ΠΝ 2. 

10. ἀλλὰ μήν, ἅθὲγ ΓἜγπθτ, 24. ΥἹΙ, 1, 82. Υ]. οθδῃ 11, 1, 
5. χὰ 1, 1,6. -- τοῦ μαϑεῖν. 20: αἵ .. ἐχ τοῦ παραχρῆμα 
τοῦ ἐπιμεληϑῆναι. Πῖς Θοηϊ- ἡδοναί, 
ἔνε πᾶπροη 80 γὑθῃ ἀπολαύουσι. 11. ἥττονι τῶν ἐς ἡ δο. »ὦ ν. 
--πράττοντες αὐτά, Ὠδπ] ἢ ΥΡ]. 1, ὅ, 1: ἥττω “γαστρὸς ὌΝ 
τὸ μαϑεῖν .. χαὶ τὸ ̓ ἐπιμεληϑῆ- ὑπνου, πὰ ψοβθη διὰ τοῦ σώμα- 
ναι τῶν τοιούτων τινός. -- τππροσ- 
ἥκειν, νἱο ὃ 1.---χατεχομένῳ 
ἐπὶ τῷ «ἷα ΔΗΒΡΓθΟΝ σΘΠΟΠΙΠΊΘἢ 

τος οὔϑὴ ζὰ ὃ ὃ. -- τί γε ρ, 
δὴ τϑοί, ἀδηη ἙΟΝΣΩ ὟΝ 
ζὰ 1, 4, 9. --- ἀλλά αἰφεΐὶ. 
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ἐγχρατέσι μόνοις ἔξεστι σχοττεῖν τὰ χράτιστα τῶν 7ιραγ- 
μάτων, χαὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ μὲν 
ἀγαϑὰ προαιρεῖσϑαι, τῶν δὲ χαχῶν ἀπέχεσϑαι. Καὶ 
οὕτως ἔφη ἀρίστους τε χαὶ εὐδαιμονεστάτους ἄνδρας γί- 

γνεσϑαι χαὶ διαλέγεσϑαι δυνατωτάτους. ἔφη δὲ χαὶ τὸ 
διαλέγεσϑαι ὀνομασϑῆναι ἐκ τοῦ συνιόντας χοινῇ βου- 
λεύεσϑαι διαλέγοντας χατὰ γένη τὰ πράγματα" δεῖν οὖν 
χεειρᾶσϑαι ὅτι μάλιστα πρὸς τοῦτο ἑαυτὸν ἕτοιμον ττα- 
ρασχευάζειν χαὶ τούτου μάλιστα ἐττιμελεῖσϑαι" ἐχ τούτου 
γὰρ γίγνεσθαι ἄνδρας ἀρίστους τε χαὶ ἡγεμονιχωτάτους 
καὶ διαλεχτιχωτάτους. 

Ὡς δὲ καὶ διαλεχτιχωτέρους ἐττοίει τοὺς συνόντας, 

σεειράσομαι χαὶ τοῦτο λέγειν. Σωχράτης γὰρ τοὺς μὲν 
εἰδότας τί ἕχαστον εἴη τῶν ὄντων, ἐνόμιζε χαὶ τοῖς ἄλ- 
λοις ἂν ἐξηγεῖσϑαι δύνασϑαι, τοὺς δὲ μὴ εἰδότας οὐδὲν ἔφη 

ϑαυμαστὸν εἶναι αὐτούς τε σφάλλεσϑαι χαὶ ἄλλους σφάλ- 
λειν᾽ ὧν ἕνεχα σχοττῶν σὺν τοῖς συνοῦσι, τί ἕχαστον εἴη 

τῶν ὄντων, οὐδέτιοτ᾽ ἔληγε. πάντα μὲν οὖν ἡ διωρίζετο 
πολὺ ἔργον ἂν εἴη διεξελϑεῖν, ἐν ὅσοις δὲ τὸν τρόττον 

12. χαὶ οὕτως, ἀ. π. ἀυτοῖ 6. [π|8}1: ΕΒ γᾷ δῃ οἰπίβϑῃ 
61 ΡΒ ΡΠ  Θγγβοθαησ ὑπὰ Ἰεηθ Βε- 
ΒΟΠΠΘΠΝοΙ , Ὑ ΘΙ οΠ 6. βογρ δ! ἰρ νὴ 
ἄἀοπὶ Βόβθη ἀδβ αὐίε ὑπίθγβο οὶ οί 
πὰ ἀδ5 αυΐο 5608. ψίθάθι πδοἢ 
βϑίηθη δἰ ζθίηθη Το] θη βἰομίοί απ 
ΒοΠᾷιχί, Πατγδυΐ Ὀογυπί ἀυο ἢ} ἀϊα 
Κυηδί ἀδγ ὨΙΔΙο καῖ Κ. ὨΔΠΟΡ ἤδη 
ἀἴεβε ἢει(βιρ ἄρθη πιὰΐβ, νυν 61} 8ἷ6 
Ζὰ 8|16πὶ αυίοη ἰ(ὕομ ες πηδολί. --- 
θ16 υτϑρτηρ!οιε Βεἀδαίαηρ νοη 
διαλέγεσθϑαι Βεὶ Ηοπιογ 1]. ΧΙ, 
401: ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα ίλος 
διελέξατο ϑυμός. ΒεΙΡΙ Δίου ῥμδαν. 
200 Β. βαριὶ Βοκταίεβ: ἔγωγε αὐτός 
τε ἐραστὴς τῶν διαιρέσεων 
καὶ συναγωγῶν, ἵν᾿ οἷός τε ὦ λέ- 
γειν χαὶ͵ φρονεῖν" ἐάν τέ τιν᾽ 
ἄλλον ἡ "' πγῆρημκι δυνατὸν εἰς ὃ ἕνα 
καὶ ἐπὶ πολλὰ πεφυχόϑ᾽ δρᾶν 
εν ἀπά πρηηΐ 50] 6ἢ 6. ἀϊθ ἀὰ5 Κδὃη- 
η6ἢ, διαλεχτικοί. 8, ἀἷε ΕἸπ] οἰ, 

12. 

Βεϊβρίθιθη ἀΐθ Ασὶ ἀθὺ 5 Κτδί βο] 6 ἢ 
ΙΔ] 6 ΚΕ Κ ροζοῖσί, ἀΐθ ᾿πηηθῚ ἀδῃ- 
ΔΓ ΠΙηΖΙοΙ 1, ἀγχοῦ σοηϑαθ [[η{6Γ- 
Βοποιἀυηρ ἀθγ Βορι ες ἀδ5 εἰρθη- 
(τη ϊ με εβθῃ ἀθὺῦ Πίηρο π80}- 
Ζυννοίβθη, ΕΓ δίερι μΐον αἰ Ποδηϊ- 
(ἰοη νοη ἀθγ εὐσέβεια, δικαιοσύνη, 
σοφία, ἀδπι ἀγαϑόν υπὰ καλόν, ἀδγ 
ἀνδρεία, βασιλεία, τυραννίς, ἀρι- 
στοχρατία, πλουτοχρατία, δημο- 
χρατία. ΜΝ επῆ ἱππὴ ἀδθεὶ νἸάοι- 
ΒΡρτοο θη ννυγάρθ, νγ[βὲ6 δ᾽ ἀϊο ἔγαρσο 
᾿πη 6 ΔΓ ἀἄθη ατυπά ἀπά ἀ885 Νὴ ε- 
86η ἀδγ ὅ80})6 Ζυγοκζυί θη ὑπὰ 
βοῖπθ Αγρυμηδηίαίϊοη δῇ Δ] σι θη 
ΔηθγΚαηηίε ΝΥ ΔΓ οἰ θη σὰ σγὔπάθη. 

1; διαλεκτικωτέρους. 85. Ζὰ 
ΙΥ, 8, 12. -- ὧν ἕνεκα Κϑυβ8]. 
5. Ζ 11,8, 4. -- εἰ ἔχαστον 
εἴη τῶν ὄντων. 8.30. 1,1 ' 
υηὰ ἀ,. Εἴη]. ἃ 12. τὸν τρο- 
πον, »«βοίπο" Μείθδο ἀ 6. 

12 
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τῆς ἐπισχέψεως δηλώσειν οἶμαι, τοσαῦτα λέξω. πρῶ- 
τον δὲ “τερὶ εὐσεβείας ὧδέ πως ἐσχότεει᾽ Εἰπέ μοι, ἔφη, 
ὦ Εὐθύδημε, σιοῖόν τι νομίζεις εὐσέβειαν εἶναι; χαὶ ὅς, 

Κάλλιστον νὴ ΤΕΣ ἔφη. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, ὅποῖός τις ὃ 
2 2. 2 2 " ᾿" 

εὐσεβής ἐστιν; Ἐμοὶ μὲν δοχεῖ, ἔφη, ὁ τοὺς ϑεοὺς τιμῶν. 

Ἔξεστι δὲ ὃν ἂν τις βούληται τρόττον τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν; 
) ΠΥ Δ ΄ , 2 « ὡς - Ξ 2 

Ουχ, αλλὰ νόμοι εἰσί, χαϑ᾽ οὺς δεῖ τοῦτο :“τοιεῖν. Ουχ- 
οὖν ὃ τοὺς νόμους τούτους εἰδὼς εἰδείη ἄν, ὡς δεῖ τοὺς 

ϑεοὺς τιμᾶν; Οἶμαι ἔγωγ᾽. ἔφη. 49) οὖν ὃ εἰδώς, ὡς δεῖ 
τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν, οὐχ ἄλλως οἴεται δεῖν τοῦτο στοιεῖν ἢ 

ς -" 7 ν Ξ) ΕΥ̓ » “5 ’ κ Ψ.Ἀ 

ὡς οἶδεν; Ου γὰρ οὔν, ἔφη. “ἄλλως δέ τις ϑεοὺς τιμᾷ ἢ 
ὡς οἴεται δεῖν; Οὐχ οἶμαι. ἔφη. Ὁ ἄρα τὰ περὶ τοὺς ϑεοὺς 
γόμιμα εἰδὼς γομέμως ἂν τοὺς ϑεοὺς τιμῴη; Πάνυ μὲν 
οὖν. Οὐχοῦν ὅ γε νομίμως τιμῶν ὡς δεῖ τιμᾷ; Πῶς γὰρ 

2} ς , ς ΕΗ -»" 2 , ΕἾ ᾿ κι τὶ 

οὐ; Ὁ δέ γε ὡς δεῖ τιμῶν εὐσεβής ἐστι; Πάνυ μὲν οὔν, 
, (- γ ᾿ κ᾿ χ ν ΄ χ 2 - 

ἔφη. Ὃ ἄρα τὰ “εερὶ τοὺς ϑεοὺς νόμιμα εἰδὼς ορϑῶς 
δι ς Ξ- 

αν ἡμῖν εὐσεβὴς ὡρισμένος εἴη; Ἐμοὶ γοῦν, ἔφη, δοχεῖ. 
᾿ἰνϑρώτιοις δὲ ἀρα ἔξεστιν ὃν ἄν τις τρόττον βούλη- 

ται χρῆσϑαι; Οὐχ ἀλλὰ χαὶ περὶ τούτους [ὃ εἰδὼς ἃ] ἐστι 
, 3 [2 ἊΨ 2 Ω - , δι »" 

γόμιμα, καϑ᾽ ἃ δεῖ ἀλλήλοις χρῆσϑαι, [νόμιμος ἂν εἴη]. 
2 - - Ἷ 5.5.5 ἡ 

Οὐχοῦν οἱ χατὰ ταῦτα χρώμενοι ἀλλήλοις 
- ν ΕΣ ) - ΄“ ς “-- 

ται; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐχοῦν οἵ γε ὡς δεῖ 

λῶς χρῶνται; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὔχουν οἵ γε τοῖς ἀν- 
ϑροώτιοις χαλῶς χρώμενοι χαλῶς πράττουσι τἀνϑρώτστεια 

7, 7 ) 2 - .- ᾿ 

πράγματα; Εἶχός γ᾽, ἔφη. [Ουχοῦν οἱ τοῖς νόμοις πεει- 

ϑόμενοι δίχαια οὗτοι ποιοῦσι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη.} ΄ι- 
Ξ: , ὁ ἢ 

χαια δὲ οἶσϑα, ἔφη. ὁποῖα χαλεῖται; 1 οἱ νόμοι χελεὺ- 

[Ὁ ἐν - 

ὡς δεῖ χρῶν- 
χρώμενοι χα- 

ἢ. δέ πως υμὰ ποῖόν τι. νοῦ ἃ 2. --- Πῖδ οἰ ροκἰδυημδγίδη 
5. Ζὰ τοιάδε τις [. 1,1. Νοτίς βἰῦγθη ἄθῃ ἀφἀδοκοηβαηρ; 

ὃ, οὐχοῦν εἰδείη ἄν, [γ νόμιμος ἂν εἴη δενγαγίοὶ 
ψ οὶ Γβ πὰ ἢ ΒῚ οἱ] οὐ ΛΘΌΠΝῸ 8 ἢ ορϑῶς ἂν χρῷτο (61}}».). --- 
Ι,1,2. -- οὐ γὰρ ον, υἷα 0 ὔὕχουν, ΔΟΞΟ ΝΠ ἰδίβοη, 8. Ζὰ 
γεϊηιῦ)"εηηι ἀνε χϑικν δὲ. κὰ Πρ 3. Ἰϊμᾶς δι 

4. οὐχοῦν, ακἰ80. . πο ημῖν, θ. δίχαια δὲ οἶσϑα. Βῖετγ 
νἱο ᾿Υ̓͂, 2, 14. 

ὅ. ἀνθρώποις ἰδὲ δὴ ἀϊΐὸ 
ϑρίίΖο σοβίθ!, ἀπῇ ἀθὴ ἀορθηβαίζ 
πθγν σα ἢ θη σὰ ἀν ΒΟ Πα πἴγασο 

θορίηπί οἷηθ ποὺ αδἀδηϊκοηίοϊ (ὁ, 
νγο  εἶιο σὰ Επᾶὰδ ἀδβ ἃ ΔΟβΟ ἰϊοἴξι. 
Ιπ νου θηῃδηάδθηῃ ἰδ δυβαοίαϊιτι: 
γον αὐἶϊΐ βοίθπθη ΝΟΟΘηπιδηβο δ ἢ 
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ουσιν, ἔφη. Οἱ ἄρα ποιοῦντες ἃ οἱ νόμοι χελείουσι δί- 
χαιά τε σπτοιοῦσι χαὶ ἃ δεῖ; Πῶς γὰρ οὔ; Οὐχοῦν οἵ γε τὰ 
δίκαια ποιοῦντες δίχαιοί εἰσιν; Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη. Οἴει 
οὖν τινας τιείϑεσϑαι τοῖς νόμοις μὴ εἰδότας ἃ οἱ νόμοι 
χελεύουσιν; Οὐχ ἔγωγ᾽, ἔφη. Εἰδότας δὲ ἃ δεῖ σπτοιεῖν 
οἴει τινὰς οἴεσϑαι δεῖν μὴ ποιεῖν ταῦτα; Οὐχ οἶμαι, 
ἔφη. Οἶδας δέ τινας ἄλλα :τοιοῦντας ἢ ἃ οἴονται δεῖν; 
Οὐχ ἔγωγ᾽, ἔφη. Οἱ ἄρα τὰ περὶ ἀνθρώπους νόμιμα 
εἰδότες οὗτοι τὰ δίχαια ποιοῦσιν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
Οὔχουν οἵ γε τὰ δίχαια ποιοῦντες δίχαιοί εἰσι; Τίνες 
γὰρ ἄλλοι; ἔφη. ᾿Ορϑῶς ἄν ποτε ἄρα δριζοίμεϑα δριζό- 
μεγοι διχαίους εἶναι τοὺς εἰδότας τὰ σπτερὶ ἀνϑρώπους 

νόμιμα; Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. 
Σοφίαν δὲ τί ἂν φήσαιμεν εἶναι; εἶχεέ μοι, :τότερά 

σοι δοχοῦσιν οἱ σοφοί, ἃ ἐπίστανται, ταῦτα σοφοὶ εἶναι, 
ἢ εἰσί τινὲς ἃ μὴ ἐπίστανται σοφοί ; Ὡ ἐπίστανται δῆ- 

λον ὃ ὅτι, ἔφη" πῶς. γὰρ ἄν τις, ἅ γε μὴ ἐτιίσταιτο, ταῦτα 
σοφὸς εἴη; ̓ Α4ρ᾽ οὖν οἱ σοφοὶ ἐπειστή Ἵμῃ σοφοί εἶσι; Τίνι 
γὰρ ἄν, ἔφη, ἄλλῳ τις εἴη σοφός, εἴ γε μὴ ἐτιιστήμῃ; 
"4λλο δέ τι “σοφίαν οἴει εἶναι ῆ ᾧ σοφοί εἰσιν; Οὐχ ἐ ἔγωγε. 

Ἐπιστήμη ἄρα σοφία ἐστίν; Ἔμοιγε δοχεῖ. .49᾽ οὖν δο- 
χεῖ σοι ἀνϑρώπῳ δυνατὸν εἶναι τὰ ὄντα πάντα ἐπί- 
στασϑαι; Οὐδὲ μὰ 44 ἔμοιγε ττολλοστὸν μέρος αὐτῶν. 
Πάντα μὲν ἄρα σοφὸν οὐχ οἷόν τε ἄνϑρωπον εἶναι; Ἰ]ὰ 

ἰυροηάμαῖί (καλῶς) νϑυκθηνί, ἀδν 
ἅδι ἀΐεὸ Τυροηά“. [πὶ [οἰβοπάθῃ 
υὶγὰ ἀΐϊο Τυροηάῦθαπρ σοσθῃ δη- 
ἄθτθ πᾶθον. 818 (δγθολἰρκοὶν Ὀ6- 
Βὴλ, ὑπὰ Ζυνᾶν αἷβΒ (ἀδιθομίϊς- 
Κοεὶϊ, ἀϊδ πἰομίβ ἀπάθγοβ ἰδ 415. ἀδ8 

βοηϑί πΠῸ1 ἰοηΐβομο Εογηθη. --- οὐκχ- 
ουν οἵγε τὰ δίχαια..; 5ϊπὰ 
πὰ 0 6γ πίεομί. οὔ (ν1ὲ {ΠῚ 
ἜΡθη οἰηρσογδαιϊηΐ ᾿ιαϑ). - ὀρϑῶς 
ἄν ποτε. ποτέ ἰδὲ πὰ ]ῖεῖ 
ἃ Επάθ ἀδγ ἰδῆρθὴῃ Ετγουίθγαηρ, 

ΝΥ ββθη νοι ἄδπι, νγὰβ βθγθολί ἰβί. 
γε]. 1,9, 4. -- Ῥῖε οτος οὐχ- 
οὔνϊτε. ἔφη ΠΘΠΘ ἢ. σ802Ζ πῃ- 
Ῥββοπὰ ἀΐβ Τοϊροηὰς Εγαρο νογννθς 
πη ἃ βἰπὰ ἀθπὶ δίπηθ πδοὶ 8] ἰοιι- 
Βεἀθαϊοθηἀ πῖΐ ἄθηι ϑαίζο: οἱ ἄρα 
ποιοῦντες χ. τ. λ. --- οὗτοι, Μὶθ 
ΗΠ, ὅ, 8. -- οἶδας, θεκοη. ΧΧ, 14: 
οἴϑασιν, Αμαν. 1], 4, 6: οἴδαμεν, 

Χορ οι, Μοπιογ ἢ] θη. 0. ΑυΠ], 

5. δ! απ Ζὰ Β]αί. Ριοί. Ῥ. 
814 Ε. ὗ 

Ἵ, σοφίαν. 5.21, 2, 23. -- ᾧ 
σοφοί εἰσιν, ψοάυτοῖ 516 (ἀϊο 
Μεηβοίθη, γγ [Ὧν νογθ ον τις) νν οἰ 5 8 
βἰηά, --Ἐ ἐπιστήμη .. σοφία. 
5. ἀΐε ΕἸἰη]οῖί, ἃ 12. Αππ, --- πολ- 
λοστόν. 8. τὰ Π1. 1, 8; πὶ πολ- 
λοστόν βᾳομῦτι οὐδέ τυβαιηπιθη. 

160 
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Α{, οὐ δῆτα, ἔφη. Ὃ ἄρα ἐπίσταται ἕχαστος, τοῦτο χαὶ 
σοφός ἔστιν; Ἔμοιγε δοχεῖ. 

.Αρ᾽ οὖν, ὦ Εὐϑύδημε, καὶ τἀγαϑὸν οὕτω ζητητέον 

ἐστί; Πῶς; ἔφη. Δοκεῖ σοι τὸ αὐτὸ πᾶσιν ὠφέλιμον 

εἶναι; Οὐχ ἔμοιγε. Τί δέ; τὸ ἄλλῳ ὠφέλιμον οὐ δοκεῖ 
σοι ἐνίοτε ἄλλῳ βλαβερὸν εἶναι; Καὶ μάλα. ἔφη. ἴἽλλο 
δ᾽ ἂν τι φαίης ἀγαϑὸν εἶναι ἢ τὸ ὠφέλιμον; Οὐχ ἔγωγ᾽, 
ἔφη. Τὸ ἄρα ὠφέλιμον ἀγαϑόν ἐστιν, ὅτῳ ἂν ὠφέλιμον 
ῃ; 4]οχεῖ μοι, ἔφη. 

Τὸ δὲ χαλὸν ἔχοις ἄν σως ἄλλως εἰπεῖν τί ἐστιν; 

ἢ ὀνομάζεις χαλὸν ἢ σῶμα ἢ σχεῦος ἢ ἡ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ οἶσϑα 
πρὸς χιάντα χαλὸν ὃν; Μὰ Ζ4ὲ οὐχ ἔγωγ᾽, ἔφη. ᾿1ρ᾽ 
οὗν, πρὸς ὃ ἂν ἕχαστον χρήσιμον ἢ, πρὸς τοῦτο ἑχάστῳ 
χαλῶς ἔχει χρῆσϑαι; Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη. Καλὸν δὲ πρὸς 

ἄλλο τί ἐστιν ἕκαστον, ῇ πρὸς ὃ ἑχάστῳ καλῶς ἔχει χρῆ- 
σϑαι; Οὐδὲ πρὸς ἕν ἄλλο, ἔφη. Τὸ χρήσιμον ἄρα χαλόν 
ἐστι τιρὸς ὃ ἂν ἢ χρήσιμον; Ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη. 

᾿Ανδρείαν δέ, ὦ Εὐθύδημε, ἀρα τῶν καλῶν νομίζεις 
εἶναι; Κάλλιστον μὲν οὖν ἔγωγ᾽, ἔφη. Χρήσιμον ἄρα οὐ 
σερὸς τὰ ἐλάχιστα γομίξεις τὴν ἀνδρείαν; Νὴ σαί, ἔφη, 

πρὸς τὰ μέγιστα μὲν οὖν. ᾿,1ρ᾽ οὖν δοχεῖ σοι πρὸς τὰ 
δεινά τὲ χαὶ ἐττιχίνδυνα χρήσιμον εἶναι τὸ ἀγνοεῖν αὐτά; 

ἔφη. Οἱ ἄρα μὴ φοβούμενοι τὰ τοιαῦτα διὰ 
τὸ μὴ εἰδέναι, τί ἐστιν, οὐχ ἀνδρεῖοί εἰσιν; Νὴ «1ἰ᾽, ἔφη; 
πολλοὶ γὰρ ἂν οὕτω γε τῶν τὲ μαινομένων χαὶ τῶν δει- 
λῶν ἀνδρεῖοι εἶεν. Τί δὲ οἱ καὶ τὰ μὴ δεινὰ δεδοικότες; 

8. οὕτω, ἀ. ᾿ν. 80, ἀδίβ τὸ ἀγα- Ζὰ πϑηῆθῃ. ἀὰθ Ζὰ Δ]]6πὶ 
ϑόν να ἀξν Βερν σοφός ἴμηπιοῦ ννᾶγθ. 8. ἃ. Εἴη], ὃ 14. 
ΠᾺΡ ΘΖ ΘΠ ϑν εἶδοὸ ΘΘΠΟΙΠΊΘη 10. ἀνδρείαν. 5. σὰ ᾿, 15. 16: 
γα. --- ἄλλῳ ΤΎΡΟΝ ηδϊη- -- νὴ 41΄. ῬαΓὰγ ἰδὲ ποι δἰννὰ 

βο δ 

ἢ ὄν. 5. Ζῃ 1, 4, 10. αδοῦ ἀδξ [οἸβοπάθη μὲν. οὖν. μα 
9. τὸ χαλόν. τὶ (8ο ἰδὲ ψὸ} }] ζὺ {Π, 3, 2 ἃ. 11, 1, 5) μὰ 4" 

βίδιι εἰ οὐον ἢ ζὺ Ἰοϑε) ἔστε», ἀὰβΒ. ϑβοβγοίθθη. Υ81. θθκοη. Υ, ὃ1: ἕν 
ϑοιῃῦπο Βθἰ 61 ΝΥ ἐβθὴ ὨδΟ}}"; ὃ Τ μέντοι τε ἔσως͵ τ δὰ γαὐλφόνευ 
σοφίαν τί ἂν φήσαιμεν εἶναι. παν δόξει εἶναι... νὴ Δί, ἔφὴ ἢ γυνὴ 
ἃ λλως ΒΘ}. δυΐ 488 γνογ Πρ θῃοηά δ ἐπιχαριτώτατον μὲν οὖν. Ἴ 
ἢ τἀγαϑόν. --- ἢ ἰδὶ απ, οἀεγ Χ, 2. Κγτορ. Υ̓ἹΠ, 4, 11. [πὶ []- 
εἶν. -- πρὸς πάντα χαλὸν βεπάθῃ δὶ νὴ Δί᾽ : παιᾶτ) τοι: 
ὃν. δγ δίπη ἰβι: ΝῊ οἰ ἰδὲ ἀὰ οἰννἃς 816 δηθὰ ηἴοιὶ ἰδρίογ; βοηβί υνἄγθῃ 

ΝΥΝ μουν. ὦ. 6 
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’ ͵ " ξ 53 2 Ε ν 2 ᾿ 

Ἔτι γε, νὴ 4έα, ἔφη ἧττον. “Αρ᾽ οὐν τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς 
᾿ ’, ν ὡ 3 ᾿ ς - 3 

χερὸς τὰ δεινὰ χαὶ ἐπιχίνδυνα ὄντας ἀνδρείους ἡγῇ εἶναι, 
τῆν ΄ 3 , 2 . 

τοὺς δὲ καχοὺς δειλούς; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ᾿4γαϑοὺς 
με Ρ̓ ὃν ι 

δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα νομίζεις ἄλλους τινὰς ἡ τοὺς δυνα- 
3 ᾿Ξ - - ᾽ 9.. , , , 

μένους αὑτοῖς χαλῶς χρῆσϑαι; Οὐχ, ἀλλὰ τούτους, ἔφη. 
Καχοὺς δὲ ἄρα τοὺς οἵους τούτοις χαχῶς χρῆσϑαι; Τίνας 

, , 32 

γὰρ ἄλλους; ἔφη. .4170᾽ οὖν ἕχαστοι χρῶ νται ὡς οἴονται 
δεῖν; Πῶς γὰρ ἄλλως; ἔφη. ᾿“4ρα οὖν οἱ μὴ δυνάμενοι 
χαλῶς χρῆσϑαι ἴσασιν, ὡς δεῖ χρῆσϑαι; Οὐ δήπου γε, 
2 ς » 25. ς Ξ - (} ᾿ , 
ἔφη. Οἱ ἄρα εἰδότες, ὡς δεῖ χρῆσϑαι, οὗτοι χαὶ δύναν- 

2 , ’ , ᾿ , 3 
ται; Πόνοι γ, ἔφη. Τί δέ; οἱ μὴ διημαρτηκότες ἀρα 

-»" - Ξι ΄ 2 , , 

χαχῶς χρῶνται τοῖς τοιούτοις; Οὐχ οἴομαι, ἔφη. Οἱ ἄρα 
- ΄ ΄ 2 , 

χαχῶς χρώμενοι διημαρτήχασιν; Εἰἶχός γ᾽, ἔφη. Οἱ μὲν 
ἄρα ἐπιστάμενοι τοῖς δεινοῖς τε χαὶ ἐπτικινδύνοις χαλῶς 

- 2 "Ξ Ἷ ᾿ 

χρῆσϑαι ανδρεῖοί εἰσιν, οἱ δὲ διαμαρτάνοντες τούτου δει- 
7) δ - , 

λοί; Ἔμοιγε δοχοῦσιν, ἔφη. 
,ὔ Ἀ Ἀ ᾿ 2 " Ἀ ᾿] , 

Βασιλείαν δὲ χαὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας 
ς « ν- Θ ᾿" 2 ΄ 2 , - " " Ἁ 

ἡγεῖτο εἶναι, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιζε. τὴν μὲν γὰρ 
΄ -»" 3 ᾿ ν , - ,η 

ἑχόντων τὲ τῶν ἀνϑρώτιων χαὶ χατὰ νόμους τῶν :τόλεων 
᾿Ξ ἷ ς ἘΣ ΕῚ ν 3 , Α Ἁ 

ἀρχὴν βασιλεέαν ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀχόντων τε χαὶ μὴ κατὰ 
΄ 2 γὦ ἘΠ ΄ , νῦν 

γόμους, ἀλλ ὁσίως ὃ ἄρχων βούλοιτο, τυραννίδα. χαὶ οτου 
- , 2 Χ , 

μὲν ἐχ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων αἱ ἀρχαὶ χαϑίσταν- 
ται, ταύτην μὲν τὴν τιολιτείαν ἀριστοχρατίαν ἐνόμιζεν εἶναι, 
[4 3 ’ Υ , 

ὅσου δ᾽ ἐκ τιμημάτων, ττλουτοχρατίαν, ὅπου δ᾽ ἐκ πάν- 
των, δημοχρατίαν. 

2 2 -ν ,᾿ 2 , ᾿Ν γ} 
Εἰ δέ τις αὐτῷ περί του ἀντιλέγοι μηδὲν ἔχων σα- 

Ἀ 2 δὴ Υ 7} ΤῈ δ , , 

φὲς λέγειν, ἀλλ ἄνευ ἀποδείξεως ἤτοι σοφώτερον φά- 

78 νον πα ἔτε. «ἧττον, ἠδ]. 
ἀνδρεῖοι. --- κακούς, πδμ]. πρὸς 
τὰ δεινὰ .. ὄντας. 
11. οἵους... ρῆσϑαι τε τοι- 

οὕτους αὖστε. ὅ. τὰ 1, 4, 6. 
οὗτοι, Με ἃ 0. -- οἱ μὴ διη- 
μαφρτηκότες φεὶ γμηιηιαηι 
αὐενγ αὐοτ"μγιΐ (8.). 

12. χατὰ νόμους. γε]. Ι, 2, 
4ι ΠΕ. 1Υ, 4,13. -- ὅπου... αἱ ἀρ- 
χαὶ καϑίστανται. γε. ἀε ΓΘΡ. 

[μδ0.Χ.1: ᾿Ἐπέϑηχε δὲ (υκοῦργος) 
καὶ τὴν ἀνυπόστατον ἀγαγκὴν 
ἀσχεῖν ἅπασαν πολιτικὴν ἀρετήν" 
τοῖς μὲν γὰρ τὰνόμιμᾳ ἐκτε- 
λοῦσιν ὁμοίως ἅπασι τὴν πόλιν 
οἰχείαν ἐποίησε. 

18. ἀλλ᾽ ἄνευ ἀποδείξεως. 
ΝΟ ἀΐεβθὴ οτίθη υν ὕγάθη υν]γ 
οἰμϑο μα] ίθη: δ ἵν ἃ οὐδοῦ ΖῈ πὴ Β οἷ - 
5Ρ161. Εβ νἱγὰ νοῖὶ ΑἸ ηγοίηθἢ 
(περί τοῦ) τὰ Βοϑοπάθγεη ΒΆΙ]δὴ 

10Ὲ 

11: 

18 
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σχων εἶναι, ὃν αὐτὸς λέγοι, ἢ πολιτιχώτερον ἢ ἀνδρειό- 
τερον ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν ἐπταν- 
18» ἂν στάντα τὸν λόγον ὧδέ πως" Φὴς σὺ ἀμείνω πολέτην 
εἶναι ὃν σὺ ἐπαινεῖς ἢ ὃν ἐγώ; Φημὶ γὰρ οὖν. Τί οὖν 

οὐχ ἐχεῖνο τυρῶτον ἐπεσχεψάμεϑα, τί ἐστιν ἔργον ἀγαϑοῦ 

πολίτου; Ποιῶμεν τοῦτο. Οὐχοῖν ἐν μὲν χρημάτων διοι- 
χήσει χρατοίη ἂν ὃ χρήμασιν εὐττορωτέραν τὴν χεόλιν 
γχοιῶν; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Ἔν δέ 78 σολέμῳ ὃ χαϑυ- 

στερτέραν τῶν ἀντιπτάλων; Πῶς γὰρ οὔ; Ἔν δὲ πρεσβείᾳ 
ἀρ᾽ ὃς ἂν φίλους ἀντὶ πολεμίων :ταρασχευάζῃ ; Εἰχός γε. 
Οὐχοῦν καὶ ἐν δημηγορίᾳ ὃ στάσεις τὲ παύων χαὶ διιό- 
γοιαν ἐμποιῶν; Ἔμοιγε δοχεῖ. οὕτω δὲ τῶν λόγων ἐπαν- 
ἀγομένων χαὶ τοῖς ἀντιλέγουσιν αὐτοῖς φανερὸν ἐγίγνετο 
τἀληϑές. ὅιτότε δὲ αὐτός τι τῷ λόγῳ διεξίοι. διὰ τῶν 
μάλιστα ὁμολογουμένων ἐττορεύετο, νομίζων ταύτην τὴν 
ἀσφάλειαν εἶναι λόγου. τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα ὧν ἐγὼ 
οἶδα, ὅτε λέγοι, τοὺς ἀχούοντας ὁμολογοῦντας ταρεῖχεν" 
ἔφη δὲ χαὶ Ὅμηρον τῷ Ὀδυσσεῖ ἀναϑεῖναι τὸ ἀσφαλὴ 

ἀθουσοσδηρθη, ᾿γῸ 65. βῖοβι. ὑπ οἷῃ 
ὕνι61} ἄθεον ἀϊδ Μιιθᾶγρον. ᾿ιαπάθο!!, 
ΟΣ. ΤῊΣ 5. ἀὰ ΤΠ], 12, 2. -- 
σοφώτερον... ὃν αὐτὸς λέ- 
γοι, πα]: 818 ἀθν, ἄθῃ ΒΚ, 
πδηπηίο. --- ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν, 
Δα ἀδη (Ἰπη6Γ6η) αταπὰ (εἰ ννἃ 
ἄλ5861}06 γγ 5 δ 1 ἀστοὶ τί ἕχαστον 
εἴη τῶν ὄντων ὈοΖοϊομποί ἰ81), ἃ. "ι. 
ΔῈ ἀὰ5. οἰσϑη  ! οῖ.. Δ βοὴ. ἀν ἴῃ 
Βοᾶο βιομιοπάθῃ ΕἸσοηβο αί. 8. ἀϊο 
ΕἸπΙεἶϊ, 8 12. -- ἐπανῆγεν ἂν. 
ΟΖ ΑῪΣ ἢ; Ζ: ἔφη... ἄν. 

14. φημὲ γὰρ οὐν. - ὃ: ΜΙ. ὃ, 
2. - τί οὖν οὐχ... ἘΠ ΕΓΟ 
ψάμεϑα. 5: χὰ ΠΡ 11... 10. 
κρατοίη Ξε ἀροϊκων ἀλλα, ΠῚ 
Βοχίθαηρ; Δ} ἀγαϑοῦ πολίτου. -- 
ἐπαναγομένων, πᾶρϊοι ἐπὶ 
τὴν ὑπόϑεσιν. 

18. ὁπότε .ὐδιεεξίοι, Νὶθ 
ΒΟΉ. ὅτε λέγοι ορί. ἰϊογαΐ, δ. ζὰ 
1.2, 61: ἐπεὶ διομολογήσαιτο. -- 
διὰ τῶν... ἐπορεύετο, εἶβ1}. νον 
ΒΟ} 1 τἱπάανοι", οἶον τς συμ ΑῸΒ- 

βδηρβΒΡαπΚίο ΠΟΠΠΊΘΗ “. γβΙ. Οοκοη. 
ΧΙΧ, 15: ἄρτι γὰρ δὴ. . χατα- 
μανϑάνω, ἡ μὲ ἐπηρώτῃσας ἕχα- 
στα ἄγων ,.γάρ με δι ὧν ἐγὼ 
ἐπίσταμαι, ἀναπείϑεις. 5. ἀϊε ΕἸη- 
Ἰοεϊὰηρ ὃ 29. τὴν ἀσφά- 
λείαν, Ργὰάϊκαὶ σὰ ταύτην, ἀ. ἷ. 
ἀϊς ΦΙΟΠουποῖς, νὶο δῖ βοὶῃ πυίϑ, 
ἀϊδ τϑομίς Β᾽ μου μ οἷ τ. -- τοι- 
γαροῦν ΠΝ ἄδηοῦ ἀθηη“, ἃ ιη- 
Π.ἢ ἀθπὶ χαὶ γὰρ οὐ», ΠῸΓ ἀδίξ 
τοι νϑυβι πογηάθ Ἀτδίὶ μδί. Και Ζὺῦ 
ΑὨΔ}). 1, 9, 9. -- ὧν ἐγὼ οἶδα 

τούτων 80. τῶν ἀνθρώπων 
οὕς. -- Ὅμηρον, Θὰ. ΥἼΙ, 111: ὸ 
δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύει, ννὸ 5ἰοι 
Οάγββϑιβ βοι 5ὲ βο ! ἀθγι. ΟῚ 5. 
ΗΔ]. ἀδ γί τοὶ. ΧΙ]. 5: λαὲ Ὅμη- 
ρος δ᾽ εἶπε" ὁ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγο- 
θεύει" τῇ ἀποδεί ξει τῶν δὁμολο- 
γουμένων ἀμφισβητοῦ; ἀερον λύειν 
δυνάμενος" τοῦτο χαὲ Ξενοφῶν 
καὶ Πλάτων λέγ ουὔσι περὶ Σωχρά- 
τους, ὅτι διὰ τῶν ὁμολογουμέ "ὼ» 
ἐπορεύετο, ἐπεὶ διδάσχειν ἐβοὺ- 
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ῥήτορα εἶναι, ὡς ἱχαγὸν αὐτὸν ὄντα διὰ τῶν δοχούντων 
τοῖς ἀνϑρώποις ἄγειν τοὺς λόγους. 

Ὅτι μὲν οὖν ἁπλῶς τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο 
Σωχράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ, δοκεῖ μοι δῆλον 
ἐκ τῶν εἰρημένων εἶναι, ὅτι δὲ χαὶ αὐτάρχεις ἐν ταῖς 
προσηκούσαις πράξεσιν αὐτοὺς εἶναι ἐττεμελεῖτο, νῦν τοῦτο 
λέξω. πάντων μὲν γὰρ ὧν ἐγὼ οἶδα μάλιστα ἔμελεν αὐτῷ 

εἰδέναι, ὅτου τις ἐτειστήμων εἴη τῶν συνόντων αὐτῷ" ὧν 
δὲ προσήκει ἀνδρὶ χαλῷ χἀγαϑῷ εἰδέναι, ὃ δ τι μὲν αὐτὸς 
εἰδείη, γεάντων περοϑυμότατα ἐδίδασχεν, ὅτου δὲ αὐτὸς 

ἀπειρότερος εἴη, σρὸς τοὺς ἐπισταμένους ἦγεν αὐτούς. 
ἐδίδασκε δὲ χαὶ μέχρι ὅτου δέοι ἔμττειρον εἶναι ἑχάστου 
γιράγματος τὸν ὀρϑῶς τιεταιδευμένον᾽ αὐτίχα γεωμετρίαν 
μέχρι μὲν τούτου ἔφη δεῖν μανϑάνειν, ἕως ἱκανός τις 
γένοιτο, εἴ τοτὲ δεήσειε, γῆν βευρῷ ὀρϑῶς ἢ 1 παραλαβεῖν 
ἢ παραδοῦναι ἢ διανεῖμαι, ἢ ἔργον ἀποδείξασϑαι" οὕτω 
δὲ τοῦτο ῥάδιον εἶναι μαϑεῖν, ὥστε τὸν τιροσέχοντα τὸν 
γοῦν τῇ μετρήσει ἅμα τήν τε γῆν ὅπόση ἐστὶν εἰδέναι 

1. ὅτι μὲν οὖν ἁπλῶς, να]. 
ΙΝ, 2, 40: ἁπλούστατα. . ἐξηγεῖτο. 

λετο. ---ἀναϑεῖναί τινί τι Ξξε 
ἐρϑιιθ»», ν}. Βοτγοά. 11, 185. --- ὡς 
ἱκανὸν. Γ τα. 5.1. 1,4. 2.. -- εἶναι ἐπεμελεῖτο, 5616 η6 
ὡς .. προσημαίνοντος. -- διὰ Καοηθβίε. βίαι ὅπως εἶεν οὐδν ἔσον- 
τῶν δοκούντων (πουίν. 4||56- ται οὐδεν τοῦ εἶναι. 8. Θεϊκοη. ΧΙ, 
πηθῖῃ ΔηΘΈΠΟΙΏΠΊΘΠΘ. 5826), ννῖδ νου- 11: ταῦτα ποιοῦντα ἐπιμέλομαι 
ἰὸν διὰ τῶν... ὁμολογουμένων μὴ ἀποχωλεῦσαι τὸν ἵππον. -- 
(ἀπουκαηηίθ ΝΥ Δ ῃΡ ἢ ο (6 η). ὧν δέ . εἰδέ ναΐΞΞ τούτων 

Ζ. Ἰηπᾶ}{: Αὐοὴ σοννῖββα ργὰκ- δέ, ἃ εἰδέναι προσήκει. εν ἄδη. 
ἰἴβοῖα Κοηηίηἶββα. βυοῃίο ΒΟΚΡδίο8 μᾶπρί ἌΡ νη ἄδη) σδῆζθη 88.268 
βϑίπθη Εγοιηάθη θοἰζατηρσ θη, ἀο ἢ 
80, ἀδΐβ ὁ. ἀδθεὶ οἵη θθβίϊ πηπηΐ6 8 
Μαῖς οἰ πρ ΘΠ] θη υνίββοη. Ψ ΟΠ] 6. 
ἀδοιηοϑίγίθ, Αβίγοπομηϊθ, Βϑοῆρη- 
Κυπβὲ 5βἰπά πὰρ 80 νγεὶξ Ζιι {γϑῖ θη 
898. δῖ6. ἴῃ ἔθη δηννοπάραν ὑπὰ 
νοη ΝυΐΖζοη 5ἰηπά, ἀδηηϊξ ἤδη ἀδ- 
ἀυγοῖ αἰοῃΐ νοῦ δηάθγθη ηὔ{ζ! οἢ6- 
το Βίηρθη ΔΟρΘ ἢ] θη ννογάθ. Δομί- 
βϑιῃκοὶϊ δ ἀἴ6 ἀδϑυηα οὶ. δπι ρίδ ἢ] 
ΕΓ 86 ἢγ, Ν'ἥ͵αβ ἅθοι ἄθογ τῃηϑηβοἢ- 
ἰϊοῆς Εἰηβίομ! Ὠἰπδῦβσθῆθ, ἀδ8. βοὶ 
νοη ἄδη ἀδίίογη χὰ ὀγίγϑβθη. ἢ) 88 
Καρὶτοὶ οἰοδὲ οἰπς Εγρᾷηζαπρ Ζὰ ], 
1, θ---9. 

ὅ,τι αὐτὸς εἰδείη. 
2, αὐτίκα, κατ Βεϊβρίοὶ 

»Β] θῖν ἀἶθ αν“; δύο ννῖγ [τ θη 
θΙϑνν δ  !Θἢ τ, Θ᾽ εἰ ὁ“. οἷπ ΒΘ] 6 ὈΤρ; 
ΠογδαΒ  Θρ ΠἘΠ 68 Βεἰβρὶθὶ εἰη. -- 
ἔργον ἀποδείξασϑαι, εἶπε Αι- 
θεῖῖ (παι αν ἢ ἀϊδ ὁ δαΐ ἴδ Βεϊὰ- 
τη ββουκαπϑί ὈθΖίθ ἢ 1) δυίΖζαν οἴβθῃ, 
οἴῆθῃ Υ ΘγΙΠΘΒΒΌΠΡΒΡΙΔΗ, 818. ν'6}- 
ΟΠ 6 πὴ Ζὰ Θγβθῆθη ἰϑί, ὡς μετρεῖται. 
Μίδη 50}} οἷῃ ϑιὕοκ Πᾶπὰ ΡΓὰ Κιϊβ ἢ 
ΘΓ β86ὴ ὑπὰ ἀϊε Εἰομ Καὶ ἀθγ 
Υ δγπιθββαηρ ἐμ Θογδίϊβο ἢ} δον δἰ βθ ἢ 
Κὄππθη, αΐβ ἀδ8 Κίον ϑίπη ἰβί, 
κεῖσὶ ἀὰ5 Γοἱβοηθε ὥστε... ὁπόση 
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χαὶ ὡς μετρεῖται ἐπιστάμενον ἀπιέναι. τὸ δὲ μέχρι τῶν 
δυσξυνέτων διαγραμμάτων γεωμετρίαν μανϑάνειν ἀπεδο- 
κίμαζεν. ὅ τι μὲν γὰρ ὠφελοίη ταῦτα, οὐχ ἔφη δρᾶν" 
χαίτοι οὐχ ἄπειρός γε αὐτῶν ἢν᾽ ἔφη δὲ ταῦτα ἱχανὰ 
εἶναι ἀνθρώπου βίον χατατρίβειν χαὶ ἄλλων :τολλῶν τὲ 

χαὶ ὠφελίμων μαϑημάτων ἀποχωλύειν. ἐχέλευε δὲ χαὶ 
ἀστρολογίας ἐμπεείρους γίγνεσθαι. καὶ ταύτης μέντοι μέχρι 
τοῦ νυχτός τε ὥραν χαὶ μηνὸς χαὶ ἐνιαυτοῦ δύνασϑαι 

γιγνώσχειν ἕνεχα πορείας τε καὶ τελοῦ χαὶ φυλαχῆς. καὶ 
ὅσα ἄλλα ἢ νυχτὸς ἢ μηνὸς ἢ ἐνιαυτοῦ πράττεται, πρὸς 
ταῦτ᾽ ἔχειν τεχμηρίοις χρῆσϑαι, τὰς ὥρας τῶν εἰρημένων 
διαγιγνώσχοντας. χαὶ ταῦτα δὲ δάδια εἶναι μαϑεῖν παρά 
τε νυχτοϑηρῶν χαὶ χυβερνητῶν χαὶ ἄλλων πολλῶν, οἷς 

ἐπιμελὲς ταῦτα εἰδέναι. τὸ δὲ μέχρι τούτου ἀστρονομίαν 
μανϑάνειν, μέχρι τοῦ χαὶ τὰ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ περιφορᾷ 
ὄντα. χαὶ τοὺς πλάνητάς τε χαὶ ἀσταϑμήτους ἀστέρας 

γνῶναι, χαὶ τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τὰς 
χεεριόδους χαὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ζητοῦντας κατατρίβεσϑαι, 
ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν. ὠφέλειαν μὲν γὰρ οὐδεμίαν οὐδ᾽ ἐν 

΄ ᾿ ς - 

τουτοις ἔφη ὁρᾶν" χαίτοι οὐδὲ τούτων γε ἀνήχοος ἦν. 

ἐστιν εἰδέναι χαὶ ὡς μετρεῖται ἐπι- τὰὺγ ὅ8ὲ ἃ. 5. Ψ. ὃ 
στάμενον. - ἀπιέναι. 5.1}, 3, 61 ὅ. τὸς «μανϑάνειεν. .αἀπε- 
Ζ ἀπέπεμπε. ἢ τρεπεν. ὃ. τὰ φροντίζοντας 1, 

ὃ, οὐχ ἀπειρός δ᾽ αὐτῶν 1,11. Υρὶ. ἀποσχόμενον. . τὸ α- 
ἦν. 5.1Υ̓́,.2, 10 τὰ Θεόδωρος. 

Α. ἀστρολογίας. ΥΕ]. 1Υ̓́, 2, 
10. -- χαὲ ταύτης μέντοι, 
80 ἢ} ἀΐοθο Ἰοάοον (νγνῖ6 ἀϊεὸ ἃθο- 
πηοίτὶ 6) τὰν ἰῃ ὈοΒο γβἸκίθηι Ναἴβο. 
- μέχρι τοῦ... δύνασϑαι, 
ἰηϑον ει, 18 8 ἢ -. Κϑηη. 
--ὅὅαα ἄλλα ἠἡνυχτὸς.. πράτ- 
τεται, ἀϊεὸ ἀδαηϊίῖνε Ὀοζοϊοηθῃ 
ἄθῃ Ζοϊίγαση. «ἸΠηΘγ 1} 0". ἀδββθῃ 
οἰννἃ8 φοβο οί. -- τεχμηρίοις, 
4195 Ζοϊοϊ θη (8. ζὰ ], ἤς 12). 
ἤραπ σὰ χρῆσϑαι ᾿ϑί 818 Οὐ κι ἀϊΐὸ 
Αϑιγοηοηῖῖθ, ἀ. ἢ. ἀϊὸ σοἰ ουηΐο 516]- 
Ἰαῃρ ἀδν ἀδβίϊγηθ, χὰ ἀδηκοη, --- 
τὰς ὥρας τῶν εἰρημένων, 
ἀΐὸ Ζοϊίθα. [ἂν ἀὰ5 Ἀοίβθη ζὰ ΤΙΝ 

πτεσϑαι Ι, 8, 1. --- μέχρι τού- 
του, ἀὰϑ8 Ροϊξοιάο ΘΩΘΓΘΊΒΟΝ, εἷῃ- 
[ἀπγοπὰ, νῖθ 5ὸ οι τοῦτο, ἐχεῖνο, 
τόδε ΒοΡγϑαοιιὶ ἱρά. δι}. 4,0. -- 
τὰ μὴ ἐντῇ αὐτῇ περιφορᾷ 
ὄντα, ἀϊδ πὶ ἐμὲ αἰ δἰ ἢ [5 ὃ 
αἰ ἀδπη δηἀ ἐτῃ ἀεβεϊτπθῃ 
απιϊδὺΐεη. --- χαί νοῦ τὰ μή ἰδὲ 
ΒΟβᾶγ, χα γνῸΓ τοὺς Κογγεβροῦ- 
ἀϊογὶ πὶ χαί νοῦ τὰς ἀποστάσεις. 
-- ἀσταϑμήτους ἀστέρας, 
Κοπιείεδη. -- ἰσχυρῶς, «αἱ 
Ναομάγαοκ“". -- οὐδὲ τούτων 
ἄμ Ὀοῦ [τοῦ ἀδθ ϑοκτδῖδβ 

ἴῃ ὁ Αβίγτοποιιὶδ 50}} Ατοϊιοίδοβ, 
δοιάϊου. ἀδβ Απδχαροόγᾶθ, σον βοὴ 
βοίῃ, 
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ἔφη δὲ χαὶ ταῦτα ἱχανὰ εἶναι χατατρίβειν ἀνθρώπου βίον 
χαὶ πολλῶν χαὶ ὠφελίμων ἀπτοχωλύειν. ὅλως δὲ τῶν οὐρα- 
γίων, κἷ ἕχαστα ὃ ϑεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι 
ἀπιέτρεττεν᾽ οὔτε γὰρ εὑρετὰ ἀνθϑρώτιοις αὐτὰ ἐνόμιζεν 
εἶναι, οὔτε χαρίζεσϑαι ϑεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα ἃ 
ἐχεῖνοι σαφηνίσαι οὐχ ἐβουλήϑησαν. χινδυνεῦσαι δ᾽ ἂν 
ἔφη καὶ τταραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον 
ἢ ̓ Αναξαγόφας παρεφρόνησεν, ὃ μέγιστον φρονήσας ἐπὶ 
τῷ τὰς τῶν ϑεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι. ἐχεῖνος γὰρ λέγων 
μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι “τῦρ τὲ καὶ ἥλιον ἠγνόει, ὡς τὸ μὲν 
χεῦρ οἵ ἄνϑρωττοι ῥᾳδίως χαϑορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ 
δύνανται ἀντιβλέπειν, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου χαταλαμ- 
σπόμεγοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν, ὑττὸ δὲ τοῦ ττυρὸς 
οὔ" ἠγνόει δὲ καί, ὅτι τῶν ἐχ τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν 
ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δύναται χαλῶς αὔξεσθαι, ὑττὸ δὲ τοῦ 
σευρὸς ϑερμαινόμενα πάντα ἀπόλλυται" φάσχων δὲ τὸν 
ἥλιον. λέϑον διάπυρον εἶναι χαὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίϑος 
μὲν ἐν πυρὶ ὧν οὔτε λάμτιει οὔτε “τολὺν χρόνον ἀντέχει, 
ὃ δὲ ἥλιος τὸν στάντα χρόνον τιάντων λαμτιρότατος ὧν δια- 
μένει. ἐχέλευε δὲ χαὶ λογισμοὺς μανϑάνειν. χαὶ τούτων 
δὲ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐχέλευε φυλάττεσϑαι τὴν μάταιον 
πραγματείαν, μέχρι δὲ τοῦ ὠφελίμου ττάντα καὶ αὐτὸς 
συνεσχότιει χαὶ συνδιεξήει τοῖς συνοῦσι. τιροέτρετεε δὲ 
σφόδρα χαὶ ὑγιείας ἐτειμελεῖσϑαι τοὺς συνόντας, παρά τε 

τῶν εἰδότων μανθάνοντας, ὅπτόσα ἐνδέχοιτο, χαὶ ἑαυτῷ ἕχα- 

δ 0). 5, Ζὰ 1Ι, 8,.5. --- 
ϑεός, σἰοίοιι. ἀαγαυ ϑεοῖς. 8. 
Ζὰ ΙΥ̓͂,͵ ὃ, 18. -- ταῦτα μερι- 

[4 , 
καὶ ἡλιον. Νηοβθοη τε χαί 58. τὰ 
Π], 4,3. Ῥίος. [δοτί. 11, 8: Οὗτος 
ἔλεγε τὸν ἥλιον μύδρον εἶναι διά- 

μνῶντα, Μὶδ φροντίζοντας τὰ 
τοιαῦτα 1, 1, 11. --ἰ͵- Ἀναξαγό- 
θας 805 ΚΙαζοιηδηᾶ, Ζεοϊίσθηοββο 
ἀδ8 Ῥεῖ ΚΙ 65, ἀδὺ οἷο 85 Ναίυν- 
ΡΠ ΟΒΟΡ ΙΝ νΟΥ 4|16 ἢ πα 8 [{ τηδο ἢ 6 
ὑπὰ ἀδ ἀσέβεια δηρεκὶαρὶ 08 
Αἰῃθὴ νογραηηΐ ννυγὰρ, Υ]. 1, 1, 
11. ΒΙαί, ΑΡ0]. Ρ. 26 Ε, νγνγο ϑοκγαίθξ 
ἀΐϊο Αηβιοίοη ἀ65 Απᾶχ, ἅθογ ϑοηπο 
ἀηὰ Μοπὰ ἄτοπα ῃδηπὶ, 

ἽἼ. τὸ αὐτὸ εἶνα. πῦρ τε 

πυρὸν χαὶ μείζω Πελοποννήσου. 
-- ὡς ἰδὲ πηρὴνῦ τὶ αἷβ ἀ8[8. 
Παΐῶν ὅτι σὰ βθίζοπ πᾷ((6. τη ἢῦ 
[γ᾽ 810}, νγδῆη πἰομί ὁᾳδέως [οἸρίθ. 

8. λογισμούς, ἀϊε ἈΦοΝ 6η- 
Καηϑί, πἴοθς ἀϊα (Ὠδ ΘΓ) Ατἢ- 
ΠΊΘ ΕΚ. --- τούτων ἰιὰδησί 80 νη 
μ΄. πραγματείαν.---ὁμοίως τοῖς 
ἄλλοις, Θθδπ8ο ϑγἱὶὸ Βοὶ ἀδθη 
δηάοτγοη Ὠίη ὁ η (ἀϊδ πηδη Θγ! Θγηΐ). 

9, ἐνδέχοιτο. 8. τὰ 1, 2, 28. τς 

«ι 



10 

248 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

στον προσέχοντα διὰ παντὸς τοῦ βίου, τί βρῶμα ἢ τί 
πῶμα ἢ ποῖος πόνος συμφέροι αὐτῷ, χαὶ πτῶς τούτοις 
χρώμενος ὑγιεινότατ᾽ ἂν διάγοι" τοῦ γὰρ οὕτω προσέχον- 
τος ἑαυτῷ ἔργον ἔφη εἶναι εὑρεῖν ἰατρὸν τὰ πρὸς ὑγίειαν 
συμφέροντα αὐτῷ μᾶλλον διαγιγνώσκοντα [ἑαυτοῦ]. εἰ δέ 
τις μᾶλλον ἢ χατὰ τὴν ἀνθρωπίνην σοφίαν ὠφελεῖσϑαι 
βούλοιτο, συνεβούλευε μαντιχῆς ἐπιμελεῖσθαι" τὸν γὰρ 
εἰδότα, δι᾿ ὧν οἱ ϑεοὶ τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῶν πραγμά- 
των σημαίνουσιν, οὐδέποτ᾽ ἔρημον ἔφη γίγνεσθαι συμ- 
βουλῆς ϑεῶν. 

Εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ 

προσημαίνειν, ἃ τε δέοι καὶ ἃ μὴ δέοι “ποιεῖν, ὑπτὸ τῶν 
διχαστῶν χατεγνώσϑη ϑάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσϑαι 
χερὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω σπιρῶτον μέν, 
ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς ἡλικίας ἣν, ὥστ᾽, εἰ χαὶ 
μὴ τότε, οὐχ ἂν ττολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι τὸν βίον, εἶτα 
ὅτι τὸ μὲν ἀχϑεινότατον τοῦ βίου καὶ ἐν ᾧ πάντας τὴν 

΄ - 3 ᾿ 

διάνοιαν μειοῦνται αττέλιτστεν, 

τοῦ προσέχοντος ἕξαυ- 
τῷ, ἃθΠᾶηριο νοὴ μάλλον, 06. 
νογδησϑβίο!!!, νοὶ] ἴῃ ἀΐοβοη δῆ ου- 
ἴδη ἀ6Γ 9826 ἀδάδηκε βοίπθη 
ΒΟΒΓραηΚί Παί, --- ἔργον, αἱ 
Ποῖϊο. ΥΕ]. πολὺ ἔργον ΙΥ͂, θ, 1. 
-- [ξαὺυτ οὔἹ. δ, ἄδῃ Απδιδηρ. 

10. εἰ.. βούλοιτο ορί. ᾿ϊογαί, 
- σημαίνουσι, να 1, 1, 9. 
ΠῸΡ ἴθι ΔΙ ΒΘ ΒΡΓΟ 6 ἢ 6 Θεάδηκο 
Ἰοϊίοι σὰπὴ [πη] ἀθ5 Ἰοἰχίθη Καρὶ- 
(615. ἄλρου. 

8. [πΠμᾶ}{: ΠΙοϊηΐσοη, νοοῖ 
τηϑίηθηῃ, ἀδίβ ϑόοκτι, ἀΐϊο Τοάἀοββίγα[ο 
ΟΥ̓, θοννοἶβο, ἀδίβ, ννὰβ ογ' ἄθοι 
βοίη Πὰπηοπίοη βᾶρίθ, []50}} σοννο- 
Β6η οὶ, βἰπὰ ἴθ τίη. Πρηῃ 
δου, 58}} Κοϊ ποϑυνοθδ υνἷθ [6 η6. ἴπὶ 
Τοάδ οἷηῃ πρᾶοι. Εἰ βία νἱο]- 
"26. Ποϊίοσοη Μαΐθ8. οἴπθη βοὸ- 
ἤθη, Β᾽ ἀκ Ἰομ θη Τοὰ, Πδίβ ὁ βοῇ 
ἀδββοη θοννυβί υνὰγ, ἀδ5 θεν οἶβί 
Δ δοίη ἀοβργᾶοι ταϊί Πογμηορο- 
π68, Εἴηθ δ ογοϊ ἀϊραηρβγοάθ, υνὶθ 

2 ᾿ δὲ , ἮΞ Ξ τ 
αντίὶ ὁὲ τουτοῦυ τὴς ψυχῆς 

δῖ6. ΠοΙΚΟιμΠΊ ΟΝ Ὑγ8Γ, Ζῃὶ δαϊίθη 
Ἰομηΐθ δ΄ ἃ0, ἀδ ἀΐθ Ατί, νυνὶ δὲ 
Βο!οθί, ἴμη δυΐ ἀδ5 δοῃδηβίθ γϑὺ- 
ἰοἰάϊρσίο ἀπά ἵμῃπ ἀθογάϊοβ βεῖη Ὠὰ- 
τηοηΐοη ἀδγοη ΔΡἢἶ6] 1. Εἰ Ξἴδγρ 
Βογαάθ Ζὰγ γϑοῃίθη Ζοὶ, δ᾽ ἀϊΐδ 
ἀδργθοῦθη ἀδ5. ΑἸΐοτβ ἰῃπὶ ΚΟγρογ 
ππὰ (οἰκί βου οἢίθη, πηὰ Ξοὶη Το 
Βοτγοιομίς πἰομέ ἴῃπ), βομάδγη ἀθῆθῃ 
Ζὰν Ομ οι, ἀϊδ πὴ ἄθον ἰῃη νογ- 
μϑηρίθη. --- ΑἸ]6, ἀΐδ ἰῇ Καπηΐθῃ, 
γϑγι  [5ίθη ἰἢη ΒΟ ΥΖΊ οἢ ἢ ἀθπηη ἴῃ 
ἴῃ πὶ ϑίδγ ἀθὺ Ὀοβίθ, ἀδὺ σ᾽ῦςκ- 
Ἰϊοῃβίθ ἀδὺ Μεηβοίθη.. 

1. φάσχοντος αὐτοῦ »Ὀηρο- 
δολιίοι βοῖπον Βολδυρίυης “.-- περὶ 
τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, 
ἰηβοίουη δΓ ἡδϑι!οἢ, θη ἀδδ ἢ ἃ- 
πιοηΐοη ἴθ ἀϊὸ Τοάἀοββίγαί[ο συοῦ- 
πογαοβασί ᾿ϑίιθ, Ὀδὶ ἀξ Βτοζεῖξ 
Β16}}. ὙγῸ}] δηάθγβ νυ! δὴ. ἢ 
νυὔγάο. -- εἶτα, νὶς 1, 2, 1. -- 
ἀχϑεινύτατον, ἀϊοϊιιουῖβο δ 
δοτι. -- τὴν διάνοιαν, κνἀϊὲ 
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τὴν ῥώμην ἐπιδειξάμενος εὔχλειαν τιροσεχτήσατο, τήν τὲ 
δέκην ττάντων ἀνϑρώτεων ἀληϑέστατα καὶ ἐλευϑεριώτατα 
χαὶ δικαιότατα εἰττὼν χαὶ τὴν χατάγνωσιν τοῦ ϑανάτου 
πιρᾳότατα χαὶ ἀνδρωδέστατα ἐνεγχών. ὁμολογεῖται γὰρ 2 
οὐδένα πω τῶν μνημονευομένων ἀνϑρώτετων χάλλιον ϑά- 
νατον ἐνεγχεῖν. ἀνάγχη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν 
χρίσιν τριάχοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ 4ήλια μὲν ἐχεί- 
γου τοῦ μηνὸς εἶναι, τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾶν δημοσίᾳ 
ἀτεοϑνήσχειν, ἕως ἂν ἣ ϑεωρία ἐχ 4“ήλου ἐπανέλϑη" χαὶ 
τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήϑεσι φανερὸς ἐγένετο 
οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον" 
χαίτοι τὸν ἔμτιροσϑέν γε ττάντων ἀνϑρώτετων μάλιστα 
ἐθαυμάζετο ἐττὶ τῷ εὐθύμως τε χαὶ εὐχόλως ζῆν. καὶ 8 

σιῶς ἂν τις χάλλιον ῇ οὕτως ἀττοϑάνοι; ἢ ποῖος ἂν εἴη 

ϑάνατος χαλλίων ἢ ὃν χάλλιστά τις ἀποϑάνοι; τοῖος 

δ᾽ ἂν γένοιτο ϑάνατος εὐδαιμονέστερος τοῦ χαλλίστου; 

ἢ ποῖος ϑεοφιλέστερος τοῦ εὐδαιμονεστάτου; λέξω δὲ χαὶ 4 

ἃ Ἑρμογένους τοῦ ᾿ΙΠνυτονίχου ἤχουσα περὶ αὐτοῦ. ἔφη 
γάρ, ἤδη. Μελήτου γεγραμμένου αὐτὸν τὴν γραφήν, αὐτὸς 
ἀχούων αὐτοῦ πάντα μᾶλλον ἢ περὶ τῆς δίκης διαλεγο- 
μένου λέγειν αὐτῷ, ὡς χρὴ σχοιεῖν, ὅ τι ἀπολογήσεται, 
τὸν δὲ τὸ μὲν πρῶτον εἰττεῖν. Οὐ γὰρ δοχῶ σοι τοῦτο 
μελετῶν διαβεβιωχέναι; ἐτεεὶ δὲ αὐτὸν ἤρετο. ὅπως, εἰ- 

Βεἰβιῖ 6 Κυδίι, ἀὰϑ8 Ὀοηκνοιηροη“. ὃ. οὕτως, ὨδηΏ ΠΟ ἢ εὐθύμως τε 
-- τὴν... δίχην .. εἰπών, καὶ εὐχόλως. --- ἢ, ποῖος ϑεο- 
ἀδάυτοι, ἀἃΓ5 δ᾽ 5160}. ..γοῖ-- φιλέστερος τοῦ εὐδαιμονε- 
ιοἰάϊρσίε στάτου; Νῆει εἴποη βομόπηθη υπὰ 

2. Δήλια. Νίοιν δὰ νδγνθοι-. 8|50 β ΠοΚΠομεπ Τοὰ [ἀπὰ, ἀδν ρα]! 
Β6Ιη πηϊΐ ἀθγ Π], 8, 12 οὐ μηΐίθη, γνογζΖυρδνν εἶδα [γ σοί σο! οί. 50 Ἀγ. 
4116 νἱϑν 74 γα οἰαιβηἀοπάδη Ὁ ἢ 
ΠὶΘ ἴον σϑοηδηπίθη Ποῖα ὑνυτάθῃ 
8}}6 Τα ῦγε σοίοϊουί. ζὰπὶ ἀπάθηκρη 
8η ἄθη Ζυρ ἀδ8 ΤἼ βθυβ πδο Κιοίδ, 
ἀυτγοῖ ἀθὴ Αἰμθη νοὴ ἄριῃ βο μη }}- 
᾿ἰοῆρη ΤῆΡαΐ ἀθγ 7 Κπαῦθηῃ υπάὰ 
1 Μβᾷάομοθη Ὀοίγοι ννυγάθ. 85, Ρ]αί. 
Ριμαρά. ὅ8 ΔΑ. ἴ. Βενπμᾶηη, αν. 
Αηὶ. ΙΙ, θ0. 14 υ. 15. -- τὸν... 
νόμον. . ἐᾷν, πο. δομἃηρσὶς νοὴ 
διὰ τό. --- καίτοι, απὰ ἀο6}. 

Βίδτ" οἴηθη βομόπθη.. Τοά; ἀδγδι8 
[οἱσί, ἀδίβ ἰῃη ἀΐθ αδίίον ᾿ϊθθίθη, 
πἰσης ἀθοὺ, ἀδίβ βοῖη Πβιηοπίοη ἰἢῃ 
Ρείγορ, οὐδὺ ἀαίβ, νγβ δι ὕδογ ἀδ8- 
56 106 βᾶρσίθ, διοθθη νγᾶγ. δ εγρὶ. 
ΡΙαί. Αροὶ. 40 Α--Ο. 41 ἢ. 

4, Ἑρμογένους. 5. Ζὺ 11, 10, 
ὃ. -- Μελήτου. 5. ἀϊς Εἴη]. 8.4 
-- γεγραμμένου αὐτὸν τὴν 
τ χενρς ἀν Ἐν, 48. ἢ Ὁ: ἦτ 
ἀδδι, 2, -- πάντα μᾶλλον. 8. 
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γχεῖν αὐτόν, ὅτι οὐδὲν ἀλλο “ποιῶν διαγεγένηται ἢ διασχο- 
χιῶν μὲν τά τε δίχαια χαὶ τὰ ἄδιχα. πράττων δὲ τὰ δί- 
χαια χαὶ τῶν ἀδίχων ἀγιεχόμενος, ἥνπερ γομίζοι χαλλί- 
στὴν μελέτην ἀπολογίας εἶναι. αὐτὸς δὲ πάλιν εἰπεῖν" 
Οὐχ ὁρᾷς, ὦ Σώκρατες. ὅτι οἱ ᾿4ϑήνησι διχασταὶ ττολ- 
λοὺς μὲν ἤδη μηδὲν ἀδιχοῦντας λόγῳ παραχϑέντες ἀτι- 
ἔχτειναν, πολλοὺς δὲ ἀδιχοῦντας ἀπέλυσαν; ᾿4λλὰ νὴ τὸν 

Δία, φάναι αὐτόν, ὦ Ἑρμόγενες. ἤδη μου ἐπιχειροῦντος 

φροντίσαι τῆς πρὸς τοὺς διχαστὰς ἀπολογίας ἠναντιώϑη 
τὸ δαιμόνιον. χαὶ αὐτὸς εἰτεεῖν᾽ Θαυμαστὰ λέγεις" τὸν 
δέ, Θαυμάζεις, φάναι, εἰ τῷ ϑεῷ δοχεῖ βέλτιον εἶναι ἐμὲ 

τελευτᾶν τὸν βίον ἤδη; οὐχ οἶσϑ᾽, ὅτι μέχρι μὲν τοῦδε 
τοῦ χρόνου ἐγὼ οὐδενὶ ἀνϑρώπων ὑφείμην ἂν οὔτε βέλ- 

τιον οὔὐϑ᾽ ἥδιον ἐμοῦ βεβιωχέναι; ἄριστα μὲν γὰρ οἶμαι 
ζῆν τοὺς ἄριστα ἐπτιμελομένους τοῦ ὡς βελτίστους γίγνε- 

σϑαι, ἥδιστα δὲ τοὺς μάλιστα αἰσϑανομένους. ὅτι βελτίους 
γίγνονται. ἃ ἐγὼ μέχρι τοῦδε τοῦ χρόνου ἡσϑανόμην ἐμαυ- 
τῷ συμβαίνοντα, χαὶ τοῖς ἄλλοις ἀνϑρώποις ἐντυγχάνων 
χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους παραϑεωρῶν ἐμαυτὸν οὕτω διατετέ- 
λεχα στιερὶ ἐμαυτοῦ γιγνώσχων᾽ χαὶ οὐ μόνον ἐγώ, ἀλλὰ 
χαὶ οἱ ἐμοὶ φίλοι οὕτως ἔχοντες περὶ ἐμοῦ διατελοῦσιν, 
οὐ διὰ τὸ φιλεῖν ἐμέ, χαὶ γὰρ οἱ [τοὺς] ἄλλους φιλοῦντες 
οὕτως ἂν εἶχον πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους, ἀλλὰ διόπερ 

. ) ᾽ν κ ’ » ἢ ᾿ 

χαὶ αὐτοὶ ἂν οἴονται ἑμοὶ συνόντες βέλτιστοι γίγνεσϑαι. 

δὰ 11, 4, 1. -- πράττων..ἀπ- -- παραϑεωρῶν, Νεῖδ δ᾽͵΄11ε 
ἐχόμενος. ἴδῃ Ῥοπιοηκο ἄθῃ παραβάλλων. - διατετέλεχα 
ΟἹ  ΔΒΠΉ118. .«γιγνώσχων, Δ ὈΘΘΒΟΠΙΟΒΒΘ ἢ 68 

ὅσ. αὑτος. . εἰπεῖν, πᾶη!. ἔφη. Βοβυϊίαι. --- οὕτως ἔχοντες 
περὶ ἐμοῦ διατελοῦσιν, νεῖ- 
μα ἴδηι βἰοῖν 5ὸ ἴῃ Βεζὰρ δυῖΐ Ἰαΐοῃ, 

-- ἠναντιώϑη τὸ δαιμόνιον. 
ΥΕ]. Αρο]. καὶ 4: χαὶ δὲς ἤδη ἐπι- 
χειρήσαντός μου σχοπεῖν περὶ ἃ. ἢ. ἀττοῖ! δὴ θεβίδηάϊᾳ ἅθ εν 
τῆς ἀπολογίας, ἐναντιοῦταί μοι παῖον. -- οὐ διὰ τὸ φιλεῖν 
τὸ δαιμόνιον. Ρ]αί. Αρο!. 81. ἐμέ, εἰομὶ ἀδϑῆ αὶ, ναὶ! 86 

πὶ οι ᾿ἰδθ δα; ἄδηῃ βοπβὶ ν ἂτ- ἢ. 40 Α.υ. Β. 8. ἀΐε Εἰη]. ἃ 81. 
ἀδη δυοὶ (χαὶ γὰρ... ἄν) ἀϊε, θ. ὑφείμην ἄν, Μγ ον Μοάιβ ὃ 

ὑφίεσϑαι, » ὨΔΟΙΒ ΟΡ η, δἰ ηΓἃ Ὁ ΠΊΘ ἢ“, 
1. ἅ -Ξ χαὶ ταῦτα. 5. χὰ ΠΙ, 

4, 1. -- ησϑανόμην, οἷπὶ Ὑ ογ- 
Ια ὸ πιο [ΘΟ θδηβ". πρὸς 
τοὺς ἄλλους. 5. τὰ 1. 2, 52. 

νοϊεῖο δηάετο ἰδ, 80 
ἄθον ἀΐϊοβο τὸ Εγοαπὰδ ὺὑτ- 
τ] 6. -- διόπερ, 815 Κου- 
Ἰαυπκιίοη (βίαι! διότο), ἐοηβὶ πὺτγ Βοὶ 
διρᾷϊ(ςογοη, 
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Φ ᾿ ’ ᾿ ΄ 2) 2 ᾿ν 2 ν - 

εἰ δὲ βιώσομαι τελεέω χρόνον, ἴσως ἀναγχαῖον ἔσται τὰ τοῦ 8 

γήρως ἐπιτελεῖσθαι, χαὶ δρᾶν τε χαὶ ἀχούειν ἧττον, καὶ 
διανοεῖσθαι χεῖρον, χαὶ δυσμαϑέστερον ἀττοβαίνειν χαὶ 

ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἣν, τούτων 
χείρω γίγνεσθαι" ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσϑανομένῳ μὲν 
ἀβίωτος ἂν εἴη ὃ βίος, αἰσϑανόμενον δὲ ττῶς οὐχ ἀνάγχη 

χεῖρόν τε χαὶ ἀηδέστερον ζῆν; ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἀδίχως 
ἀποϑανοῦμαι, τοῖς μὲν ἀδίχως ἐμὲ ἀποχτείνασιν αἰσχρὸν 
ἂν εἴη τοῦτο" [εἰ γὰρ τὸ ἀδικεῖν αἰσχρόν ἐστι, πῶς οὐχ 
αἰσχρὸν χαὶ τὸ ἀδίχως ὅτιοῦν “τοιεῖν :) ἐμοὶ δὲ τί αἰσχρὸν 
τὸ ἑτέρους μὴ δύνασϑαι περὶ ἐμοῦ τὰ δίχαια μήτε γνῶ- 
γαι μήτε ττοιῆσαι; ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε χαὶ τὴν δόξαν τῶν προ- 
γεγονότων ἀνϑρώπων ἐν τοῖς ἐπιγιγνομένοις οὐχ δμοίαν 
χαταλειπτομένην τῶν τὲ ἀδιχησάντων χαὶ τῶν ἀδιχηϑέν- 
των᾿ οἶδα δέ, ὅτι χαὶ ἐγὼ ἐπιμελείας τεύξομαι ὑτε᾽ ἀν- 
ϑρώπων, καὶ ἐὰν νῦν ἀποϑάνω, οὐχ ὁμοίως τοῖς ἐμὲ 

ἀπτοχτείνασιν᾽" οἶδα γὰρ ἀεὶ μαρτυρήσεσϑαί μοι, ὅτι ἐγὼ 
ἠδίχησα μὲν οὐδένα τεώττοτε ἀνϑρώτεων οὐδὲ χείρω ἐττοίη- 

σα, βελτίους δὲ “τοιεῖν ἐσπιειρώμην ἀεὶ τοὺς ἐμοὶ συνόντας. 
τοιαῦτα μὲν πρὸς Ἑ ρμογένην τὲ διελέχϑη χαὶ πρὸς τοὺς 
ἄλλους. τῶν δὲ Σωχράτην γιγνωσχόντων, οἷος ἣν, οἱ ἀρε- 

8. τὰτοῦγήρως ἐπιτελεῖ- οἷπ ἀποι[γθ] οἢ68. 
σϑαι, ,ἀα[5 ἀἷε Βοβοιννθογάθη ἀδ8 
ΑἸίουβ. οἰηίγοίθη“  αἸΠ0. τηδοῆί ἀδγ- 
δα Δ {π|60}{88 Π|, ἀα5 ἐπιτελεῖσϑαι 
ννϑάθι -ΞΞ δοίυθ7)δ ΠΟ -Ξ δοἰυΐ, 
ΒΟΠάθγη τες θυθηιῖ)6 ἰδί, δοῃ ἄβδη 
(οἱσοηάθη πηϊί καί θερὶππθηάδη 88.2- 
Β᾽Ἰοάθγη βηὰ ἀϊε ἀτγεὶ οὐβίθῃ ἃρρο- 
81{᾿ν ζὰ τὰ τοῦ γήρως τὰ πεΠπηθῃ. 
-- ἀλλὰ μήν δῖον ἀπά πδολον: 
Βπισερηιης σοροη φυνοὶ σοάδοῃίς 
Εἰηννγίο: ἀὰ πουκϑί 68 78 
αἰομί, υπάἀ: ἀπ ἀδτίβί ἀστοὶ 
ἠοῖ ἀπϑομυ!άϊρ ἀθη Τοὰά 
εὐ! εἰάθη. -- ἀβίωτος, 6ε- 
ἄδηκο: νγθῆῃ ἰοἢ 65. πἰοί τηογκίθ, 
80 νγῦγας ἀΔ8 οἷη Βοννοὶβ στοίβοι 
ΒιαπηρίβίηΠ68 βοῖη, 4180 δἷῃ 8010} 68 
Τό θθη Κοὶη Γ θη βοῖη, τθγῖκο ἰοἢ 5 
806, 80 ψυἱνὰ ποίννεπαϊσ ἀθγο 
ἀϊοβο ΑΔΓ πο πὰ πο πιοὶη [6 θ θη 

10. δῶν τε". δαὶ, τ το 5. Ζὰ 
πρὶ -- ἐπιμελείας τεύξ 
μαι τηϊί ὑπό. γε]. ΗΠ] η. Υ͂, 4, ὋΙ: 
συγγνώμης. ὑπὸ σοῦ τυχέτω. Κγι. 
1,0, 10: ὑπ᾽ ἄλλων αἰδοῦς τεύξῃ. 
Ὑεὶ. οΡθη Π], 4, 1. --- οἶδα πιὶί 
Ιηἤη. (αἰ ἀ65 Ῥαγιϊσὶ ρί απὶς ἰβί δυί- 
[Πρ ; συ]  Ποἱ ομί ἰδέ οἶμαι σὰ Ἰθβθῃ ; 
ἄοον Πηάοί βίοι ἀὰο γτγορ. ΥΠ]], 
3, 44 υ. 1, 12 μοὶ ἔσϑε ἀδγ [πῆη. 
γρῖ. ΑἸ τί χὰ 1], 8, 11. -- μαρ- 
τυρήσεσϑαι, Ραββί νἰβοῖ. 
βελτίους δὲ ποιεῖν.., τοὺς 
συνόντας, Βεβιδιϊραης αηὰ 

ἈΡΒΟΒΙαΐΒ ἄἀδββθη, νγ88 1, ὃ, 1 (νφῖ. 
Ι, 4. 1) δησοκαπαάϊρι νογάθῃ ἰβί, 
γνγούϑα ἀἄδηη πιϊΐ οἰποῦ Καγζθὴ Ἀδ- 
Καρί(υ]αιίοη (ἐμοὶ μὲν δή) ἀδ5 Ἰη- 
[8115 ἀθγ σάηζθη ΒΟ ΏΓΙΓ σα βο ! οββθὴ 
υνἱγά. 

10 

1 
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τῆς ἐφιέμενοι πάντες ἔτι χαὶ νῦν διατελοῦσι πάντων μά- 
λιστα ποϑοῦντες ἐχεῖνον, ὡς ὠφελιμώτατον ὄντα πρὸς 

ἀρετῆς ἐπιμέλειαν. ἐμοὶ μὲν δὴ τοιοῦτος ὦν, οἷον ἐγὼ 
διήγημαι, εὐσεβὴς μὲν οὕτως, ὥστε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν 
ϑεῶν γνώμης ποιεῖν, δίκαιος δέ, ὥστε βλάπτειν μὲν μηδὲ 
μικρὸν μηδένα, ὠφελεῖν δὲ τὰ μέγιστα τοὺς χρωμένους 
αὐτῷ, ἐγχρατὴς δέ, ὥστε μηδέποτε προασιρεῖσϑαι τὸ ἥδιον 
ἀντὶ τοῦ βελτίονος, φρόνιμος δέ, ὥστε μὴ δνωμαρ δ δες 
χρίνων τὰ βελτίω καὶ τὰ χείρω, μηδὲ ἄλλου προσδέεσϑαι, 
ἀλλ᾽ αὐτάρχης εἶναι πρὸς τὴν τούτων γνῶσιν, ἱχανὸς δὲ 
χαὶ λόγῳ εἰττεῖν τε χαὶ διορίσασϑαι τὰ τοιαῦτα. ἱχανὸς 
δὲ χαὶ ἄλλους δοκιμάσαι τε χαὶ ἁμαρτάνοντας ἐξελέγξαι 
καὶ σπροτρέψασϑαι ἐπ᾽ ἀρετὴν χαὶ καλοχἀγαϑίαν, ἐδόχει 
τοιοῦτος εἶναι, οἷος ἂν εἴη ἄριστός τὲ ἀνὴρ καὶ εὐδαι- 
μονέστατος. εἰ δέ τῳ μὴ ἀρέσχει ταῦτα, τταραβάλλων τὸ 
ἄλλων ἦϑος πρὸς ταῦτα οὕτω χρινέτω. 

11. ἐμοὶ μὲν δή, πιϊλμὲ φιεῖ- βοηβὶ ψγᾶγθ 68. ἀρθγηῦββὶβ. --- τα ὕ- 
ἄἀδηπη ἐστε». --- ἄνευ γνώμης. 
γε]. Ἀεος 1λ9ιὉ18,..1}; Τ, 18: σὺν 
τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ῴετο δεῖν 
τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τού- 
των μή. ἨβθΙ]οη. 1, 2, 29: ἄνευ 
τούτων (5ε}}. τῶν νόμων») μηδὲν 
πράττειν πειρᾶσϑε. --- προσδέε- 
σϑαι. 8.1,0, 10. --- λόγῳ βεμοτί 
ΤΏ Θ ὮΙ ΖῚ διορίσασϑαι ἃἰ5 ζὰ εἰπεῖν; 

τα, «ἀἴδθθο πηϑοίηθ ΒοΒΠἀεγαπα ἀε5 
πολ ορολρ δι ἀεβ ΒΚ." -- πρός, 
νἷο ὃ 1. --- οὕτω, πᾶπϊοι παρα- 
βάλλων. 8. τὰ 1Π᾿ ὅ, 8. 80 πᾶδε 
θοῖπη Ῥαγιϊὶρ᾽ απὸ βπάδι βἴοι ἀΐδβος 
οὕτω σὴ Κυτορ. Υ͂, 2, θ6. Ζὰ ἀετ 
Εογη ἀδ5 ΘΟΒΙαἰβοδίΖοβ γα!. ταν ες 
8η8}. ΡῬγοοθπ). ἃ ὃ υ. ΥἹΙ. 90, 
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ὕπι ἀΐα παπάβοῃν [ΠΟΘ ἨΠ ΓΘ μ ἢ {{61] [νγ ἀϊθ ΜΙ πηογα ὈΠΊΘὴ βίθῃΐ 68 
ΠΟΘ ἄρθ!οι 418 ὑπὶ ἀἷθ ἀδὺ δηάθγθῃ ἀγοὶ σγοίβθγθη ΒΟ γ 6 ἢ ΧΟΠΟΡΠΟΠΒ. 
Ποῖ ἃ!ιοϑίε, σον β ἀθγ ]ο ἰρθίθ, οοάθχ (Α.) Ῥαγῖβ. 1902 (ρθβοῖγ. ἴπὶ 
7Ζ4γο 1248) Ὀἱοίοί σννᾶν, θδὶ τηδηοῆθη ον ἀθηίθη πηἀ ποο ἢ τθ ἢν ἀθν Κοι- 
τοί ννθηϊρβίθηβ νογάδο ρθη  γδηΐίθη, πὴ Θ8ΠΖΘη οἰἴηθη ΖΘ] οἢ 
Βίσμοτθη ΑΠΠΑ]ΐ, δπίμᾶ! ἀροῦ Ἰοϊάθγ πὰγ ΒΘ 1 ἃ. 11. Εὔτ ἀΐο θεϊάθη 
δηάογοη Βύοσμοι ἰδί ἀθ πϑομβίθοβίθ, (Β'.) Ῥδγὶβ. 1140, θδβοηάθιβ ψὸ δ᾽ 
γοη 8|1|6ὴ ἃπάθγθη δρυνθιο., οἷη 56 ἢ ἀηΖινου] ββῖσον ΕἼΠΓΟΓ, γ0}} νοῃ 
ἘΦΏΪοτη υπὰ ψ}} Πκα τ! οἤθη Απάθγυηροη, Εβ Ὀ]οἰθί ἀάῆον, ἀὰ 4}16 ἄρτὶ- 
Β6ῃ οοάϊοοθβ ποῖ ψεηΐρεν δ εγί Πᾶ ΡῈ Π, ϑδίοραθιιβ 806 Καί ποβννθθβ δἷπῈ 
δυβγοίομοηάθ Κοπηίγοϊα ἂη ἀϊε Ηδπὰ οἱεθί, [ἂν ἀϊθ συνεῖϊίε ΗΒ [6 ὉΏΒΘΓΟΓ 
ΒΟΏΓΙΓ πἰ 8. ἄρυρ 815. ἀπίθν ἀθη νϑυβοῃ!θάθηθη Ηδηαβο 6, ἀἰδ βἰοἢ 
-- οοα. Β΄, ρεροηῦθοι, νοη ἀθπὶ 516 βίοι. 'πὴ ΔΙ]  Θπιοίπθη ἀσγοῖ πδυῆθογα 
Ὁογοιηϑιϊπιηπρ ταϊΐ ἄθη ἀϊθϑίθη Αὐβοᾶῦθη υὑπίογϑομοίάθη --- πϊοῃί 
υἱοῦ Κ᾽ ἀβϑ᾽ ἢ ζίθγθη ἰάββθη, ἴῃ Ἰδάθπ) οἰ ηζοίηθη δ] ἀθι)θηίσθη Ζὰ [ο] θη, 
ἀϊε ἀδβ δἰοἷ) γὸὺὺ ἃπάθγθιι δ᾽β ὈΓΒΡγ Πρ, ἢ ἀπά Χοποροηίίβοι. ΕἸηρίθἢ- 
Ἰεπάθ Ὀἱθίοι, Ηΐον ἰδ παίαγ! ον ἀθν Βα] Κίϊνθη Αυβν8}} ἀπά πἰοῃΐ ννο- 
πἶσον ἀον Κοπ]θκί γα! Κα εκ οἷη νυ οἰίον ΒΡ οἰγᾶὰπη σοσθθθη, Απὶ πηϑἰβίθῃ 
μιδὶ βίον. πίον ἀθὰ πδαθγθη Καὶ κοῦ. πρθθη [.. ΠΙπάοι οροί ὑπ ἄρῃ 
Τοχί νογαϊεπί ροιηδοῆί, ὙἼ161]6 ἀπάοτο Εππηθηἀαίοηθη νοῃ Βίββομορ, ΜΘ] 6 γ 
Ὁ, 8ἃ.., θοδοπάριβ Ζϑῃγθίοθ νοη Ἠϊγβοῃὶρ, ἀΐθ τῆϑη θεῖ ϑᾶιρρε ἢἥπάθη 
Καπη, βἰπὰ δ᾽β σ8η2 ὑηηδίϊσε ἀπὰ πἰομί Ὀερτγπάρδία ρα ποθὴ ὑποΓ- 
υγὰπηί ροίδββοη. ἢδν Κυϊ(βοημθ. Αηῃδηρ 50}} Αὐβκυπίί σορθη, ννογδαῖ 
αἴε ΑἸ νυν οἰ οαηρσοη ἀθ8. νου]! εσοηάθη Τοχίοβ νοὴ ἀθπὶ μοὶ Κὔμπον (1858), 
ϑαῦρρε (1800), ὨΙπάοιί (1870) ἀπά ΟἸΡογί (1888) θογαμθη. ποῖ θεοὶ 
ἀἴθβον Βοβογᾷπκαηρ υυἱγὰ δον οι Κοπηθη ἰά886ῃ, ἄθρουν νυ θα δίθι θη ἀϊα 
πουρϑίο Καύὶτκ ποοἢ πος Ζὰ οἴποπὶ ἀρογοϊ πβιϊπηπηθ πάθη {Πγίο!} βοϊδησί 
ἰδέ. Ιπβρεβοπάθοτο ἱρὰ 68. νὸῃ Ἰηίθγοϑβα βϑίῃ Ζὰ 566 η, ψϊθν οὶΐ ἰπὶ 
Ἐδβί δ! θὴ ἂἃη ἄδθη οοάϊοοβ ἀπά ἴῃ ἴἤγον ϑομᾷίσζαπς Κάμποι. ὑηὰ ΠΙπάοτῖ 
ΤΟΒΡ. ΟἸρογί, ζυν βο θη ν᾽ θη ϑαὰρρο πὰ Βιο(θηΡοῖ εἴπ συν 586 
ΜΠ ΔΘ παϊίθη, δυβοϊπαπάθι σθῆθη. ὨϊῈ ἰπὶ (οἰρθηάθῃ δεν ππίθη ᾿ιδηά- 
ΒΟ ΓΙ ΠΟΘ η ΗΠ Θμ {61 σἰηά: 

Α΄ ἃ. 1. Ῥαγῖβ. 1802. Β'. ἀ. 1. Ῥαγὶβ. 1140. } Ο', ἀ. 1, Ρατῖβ. 1042. 
δου ἀΐοϑθη ἀγοὶ, αἴθ ἤδοῖ 81} Εἰ. ΠΡ πον [ἂν 1.. Πιπάου βογρί! εἰς σϑῖ- 
Β᾽ομθη αὶ, οἷθθί Ἰοίζίογον. ἀΐθ γγδηΐίθη ἴῃ βεῖποι Οχίογάθν Αυβοαθε 
(1802), νοῦ Οὐ, θὲ πὸ νγυϑηΐρο. ἢ Αὐοῖ ὕδθει Α. ᾿ᾷ[5ὲ δὲ. ἂπθ πἰομί 
56! θη ἴπὶ {ΠπΚΙάΓθη, ἴῃ ὑν ] οἤθ) ἘΔ|16 τη βἰοἷι 8ῃ (δὶ! Ζὰ παϊίθη Παί. 

Ἢ Εἴπο νο  !ϑίδηάϊρα, πᾶ 0 ἢ ἀθπὶ Τοχὶ ἀθν Οχίογάθν Αυβραθο νοι Ὠἰηδοιῖ 
Βοϑιηδοῆίο, Κοϊϊαίϊοη νο Οὐ. ᾿ἰεογί ΘΟ ΩΚΙ ἴῃ; Χοπορμομίίβοιο διαάϊθη, 
Πεοῖϊ }1, 8, 92 Π΄ ἘΡθπάὰ Πηάοί 5ϊεῖ 5. 20 Π᾿Ὶ εἴπ Εγρδηζυπς ζὰν Ὀίη- 
ἀουίβομθη ΚοΙ]αίϊου νοῦ Β΄. πῆΐ σϑηδαον Ππιδιβομοίπηρ ἀθὺ νον Κοιτὶ- 
σἰεγοηάθη δπάθ. Νίαῃ νϑιρ]θῖοθ. δὰ. ἀἷδ ΒΟ θη ΚΊβοῦθη Βογϊοιίο ἴῃ ἀ. 
Βυτβίδηβοῆθη Ζ6 (5 0} {{, 



284 ΚΒΕΙΤΙΒΟΗΕΒ ΑΝΗΑΝα 

Β'. ἃ. 1. Ῥαι8. 1643. 1 (5, ἃ. Ῥαγβ. 1645. | Ε. ἀ. 1. Ῥατβ. 1194. 
. ἀ. 1. Ραγῖβ8. βδῆρειπ). 989. | Η. ἃ. 1. γίϊο. 1950. [1. ἃ. 1. Ραγῖβ, 1799. | 
ΠΙ686. 560 }8 βἰπα νόοὴ (81}} (θϑινγοβ Θοπιρ]. ἀ6 Χεη. νο]. ὙΠ) νου] ῃ πη, 
16 }} νυ οἰβθ, πδιῃθηί ἢ Β52, ΔῈ 6ἢ νοη ϑ0ΠΘ ΗΚ]. 

Κ. Ηδηάβομη Π}16Π6 [οϑαγίθη, νοη Ρ. Ὑ]Ἱοΐουϊβ 8η ἄδθη Βαπὰ εδἶποι 
Μάπομοποι δά. ΑἸά. (8. 1525), [,. Ηδπάβοιν {ΠῚ Π 6 Πμοβαγίθη, νοῃ Ρ. Υἱο- 
ἰοτῖβ ἃη ἄθη Βαπά εἶπ Μὔπομομοῦ οά. ΕἸογθηί. (ἃ. 1551) σϑβομγίθθθη. 

Μ. Ηδηαβομε ΠῸῃ6 1 οβαγίθη, σοη ΥἹΠ]οΐβδοη ἃπ ἄθη Βαπὰ βεῖπθϑ 
ΕΧΘΙΊΡ ΑΓΒ σ ΒΟ θ6η, ἀυγοῃ ΑΝ εἰβο (νο]. ΥἹ, Ρ. 428-- 486) νου δ]. 

Οοά. ΝΙΠαοΡΟΠοπβὶβ 1, οἷπθ ΖΘ ]οἢ σθηδαθ ΑΡΒΟΒΡΠ ΓΕ νοὸπ Α., Θθθη- 
[4115 πὰν Βαοἢ 1 ἃ. 11 δη μα! 6πὰ. (οἀ. ΥἱπάοἈ. 11 ἀπά ΠΠ], 4116 4 Βἄεοπογ. 
1μεβαυίθη ἂἃι8 ἄθη θεϊάθῃ δγβίθγθη βὶθθί Εγηθϑίὶ (εἀ, «φυϊπία 1112), 8116 
ἀτοὶ πᾶΐ πϑυθγάϊηρβ βουρ ἃ ! {ἰρ ΒΟΉ ΘηΚΙ νογρ] ἤθη. 

9. αίοδηϊ, ἀπίθγοι πη ἀθν ἰαδί σϑηζ ὥδθογοί πβ Ϊπηπηθη 4. ὃ ΕἸογθη ἰπὶ. 
Αὐ8 ἀΐδθβθὴ 8 οοὐά. ρἱερί Εαάνναγάβ ἴῃ βϑῖποὺ Αὐβραθε (θχοη. 1185) ..56- 
Ἰθοίϊβ Ἰοοἱβ΄. ἀἷθ ναι απίθη. ΝΟ ΒΟ ΘΠΚΙ οἰπά 8061 ἀΐθ ὅ ΕἾἸοτγ. ἰάθη- 
ΙΒ0 ἢ} τωἱΐ ἄθη Ῥαγ8. 6". Β3, 63, Ε. Β΄. 

απο! ογὈγ απ (Ἰη6γ Αὐυρσαβίθοβ ὅ0, 22), πὰρ ΒΘ 1 οπίμδ]θπά, νοη 
Βομηοιάοννη (64. ϑδαῦρρ. [ἰ|ρ5. 1894) ἀπὰ πευργάϊησα νοη Βτγοϊ θη 8. ἢ 
γοΡ] ΘΠ θη. 

γοββίδπυβ 1 (1 με ἀθηβ15), Ν᾽ οββίδπυβ ΠΠ, Μθογπηαπηΐδηθβ. Ὠΐθβα [,65- 
θη, νοη ΒΟΉ ΚΘη ἃυβροζοσθη, γοη Εγποϑίϊ ἃ. ἃ. 0. νϑυ ΘΠ ἢ, βἰπὰ 
Ζ πὶ στοίβθη Το] πος 415. ἤδη ἀβοῃυ ΠΟ 6. Δη ΖΒ ἤθη. 

Ι,1,.1. ΒΙπά. αν. Σωχράτη, ἀΐδβοη Αδουβ. δ ἢ νοη ἀ. ΠΟΠῚ. ΡΓΌΡΓ. 
ἃυ ἡς ἅθε:8}} φεβθη ἀΐε Ἠδπάβοῃν. 85. ζὰ ἢδξι]θη. ᾿Υ͂, 8, 18. --- ἰπά. 
Ψ}}} γραφὴ ἤ. --- ϑοῆθηκὶ {Πσ5ὲ χατ᾽ αὐτοῦ. --- 4. Πηά, ϑααρρε, 611}. σὺν- 
ὄντων 5ἴαιϊ( ξύν ἀδῖ οοἀά. --- Ηἰτβομὶρ πὶ ἀὰ5 συνοῖία πειϑομένοις. --- 
2. δὲ χαί Βι. δέ Β', Κύμη. Ὠπά. ϑαῦρρθ. χαίΐί ἴθ! ε πδοῖὶ ϑ6..85 Ζϑυβηῖβ 
Δ00 ἢ ἰπ ΑΔ. (61}}.). --- ὅ. οβ8. 1. Κῦδη. φαινόμενα χάτα ψευδόμενος 
Α. Β'. φαιν. χαὶ ψευδόμενος, οδἰειϊ φαινόμενα χαὶ οὐ ψευδ. --- Ὠηά 
προύλεγεν. 80 ὕθθ.8}} βοβδϑῃ ἃ, οοἀά. --- Βεββατῖο ἐνόμιζον, Ν εἶβκὸ ρνομέ 
ζοιεν. --- Βηά, πέμπειν 5ιαίι ἔπεμσε (50 61}}.} ἀεγ εοάῃ. --- τ. ἢ ἀνϑρώ 
πων ἀρχιχόν δᾶ! 61}. τοῖτ Ἀφ μι Γὼγ οἷπ ΑἸόββθπ). --- ΟοΡεῖ, Πἰπά. μα- 
ϑητά [ἂν μαϑήματα. --- αἱρετά Β." Πῖπά. δαῦρρ. αἸ}Ρ. αἱρετέα Δ. Κῦμη. --- 
8. γάρ τοι τῷ αυο!.. Κἄμη. ϑαυρρ. γάρ τοι 0". γὰρ τῷ Ἀ. Ὀϊπά. 610. --- 
ἐνοικήσει Ἀ. ἃ. Β΄, τηᾶγα. Πἰηά. ϑδὰρρ. αἸ}}. οἰκήσει οεἰετὶ, Καμη. --- 9, Β5, 
ψιπά, Ὠἰηά. ϑαὺρρ. 61». ἀϑέμιτα. Ἰηϊεγραηκιίοη πιϊέ ΝΥ δ βθηθόγη. --- 10, 
Πιπά. πρῷ. 80. ἄλεγδ!! ρορθῃ ἃ. οοἀά. --- 11. ἔχει ΟΡ. πὶ ἀθὴ θοβίθῃ 
οοἀα. γν 08} πὶ ΠΘΟλ βιαιι ἔφυ ἀογ φουϊηρογθη οοὐά. --- Ὠἰπὰ, ἀπεδεέκνυ. --- 
12. Ὠἰπά. τ᾿ ἀνθρώπεια. --- 14. Κἄμη. πὶ ἀδπ αονϊηρθγθη οοδά, χερεῖσϑαι 
πάντα. --- Ευ56 0. Ργδορ. ον. 1, 8, 1. 62, δίον. ΕἸογ. 80, 18, Οορεῖ, Βιηά, 
αἾν. οὔτε ἀπολέσϑαι. --- ἰδ. τὰ ἀνθρώπεια Δ. τάνϑρ. οοἰοτὶ, --- χαὲ 
ὅτου οἶιπο δέ αἰ. κἱὶ Β΄, δυοῖ Εμβον. Βομηοὶά, Ὠιηά. ϑϑὰρρ. χαὲ οὁτοῦυ 
αν. -- Β", ΒΙπά. αἸΠν. τοιοῦτον μέν. --- 16. ἃ. Η. Κῦμη. ἂν ἀεὶ διελέγετο. 
-- χαὶ περὶ τῶν ἄλλων πιοϊῖυ5. ἀδοβί, ΘΠ}. --- 18, Βίηά, ογυνατίοὶ ἐστι 

[γ΄ ἡ» ὑπὰ ΨῈ] ἐν ᾧ ἦν χατὰ τοὺς νόμους βουλεύσειν ἜθδῆΒο. νγὶδ 
ἐν τῷ δήμῳ υπὰ τοὺς ἀμφὲ Θρ. χαὶ Ἔρ. {ἰμόη. --- ΒΟΒΘΩΚΙ ἃ. αἸΠΒοτὶ 
{ρθη ἐννέα στρατηγούς. --- [9.. Ππά. ἐπιμέλεσϑαι. 80. ἅθογ}} βόβϑῃ 
ἀ. οοἀά. --- ἡγεῖτο πάντα μέν Δ. ϑομποὶά. πάντα μὲν ἡγεῖτο οεί. --- 
20. περὲ ϑεοὺς μή Δ. ΒΒ", (νδηϊρδίθηβ ποῖ [δὲ 65. θεὶ μά. τοὺς ϑεοὺς 
Αὐϑί, δἰ ποηῃ}}} Χοπορμοη 5, ἴῃ βοϊοθθη ΒΆ]]οη, νὼ ΑΔ. Β᾽ν αἴονε θὸ- 
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Βοηάοιβ ογυψᾶμηΐ βἰπᾶὰ, 0. νῸη δπάθγοη Ἂοοὐά. δαγίδηίθη δηροθοθθη 
γνογάθη, υυἱγὰ δηρθηοιμηθη, ἀδίβ Α, Β΄, τηἱϊΐ ἀθῃ ΠΙπἀογίβομθη Τοχί ἄρογ- 
εἰπβίπηπηη) ὨΙπά. περὲ τοὺς ϑεοὺς μή Κύμη. ϑδιρρ. --- περὶ τοὺς 
ϑεοὺς οὔτ᾽ Δ. 0". Κὔπη. πρὸς τοὺς ϑεοὺς οὔτ᾽ Β'. περὶ ϑεοὺς οὔτ᾽ 
ϑαῦρρ. οὔτ᾽ Ὀἰπά.; δυοῖν 61». πᾶ! περὶ τοὺς ϑεούς [ἢν εἰπ (] 5561, 
- Α. Β'. Κύμη. πράττοντα περὶ ϑεῶν οἷά τις, ἀυε!Γ, Πἰπά. 6110. ϑαυρρ. 
πράττοντα οἷά τις. --- ὃ 11---..9. (203) δγβομοίηθη 6Ἰ}}. νεγάδομιῖρ. 

Ι, 2, 8. τοιούτους Α. τοιούσδε εεἰοτὶ, Κύμη. --- 4. Υοβ8. 1. Κὔμη. 
Βαυρρ. ὅσα γ᾽. -- ὅ. 50Π6ηΚ) ψ}}}}: οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐρασιχρήματός γε. 
τοὺς γὰρ ἑαυτοῦ ἐπιϑυμ., οἷπα Μενηυίαηρ, ἀΐθ ν᾽6] [ἤν 810} Παΐ. --- 
θ. ϑίθρῃ. δηά. ϑδὰρρ. αἰ}. Πρτὶ ἀπεχάλει. Βι. ἐπεχάλει. --- Κἄμη, πρϊΐ 
ἃ. οοἀά. ὧν ἂν λάβοιεν. Ἀτῦρον (αν. δ4, 15, 4) τᾷ! ἀΐεβε 8.6}16 ζὰ 
ἀδη βἰομογθη Βεῖβρ. [ἂν ὃς ἄν Ἂς. ορί. πδοῖ οεἰπϑπηὶ ἢἶβί. ΤΏΡ 8. --- 8. ὈΙπά. 
αἸΙΡ. ϑαῦρρ. συνόντων. --- 9. μῶρον Ὀἰηά. 10. ϑαὰρρΡ. μωρόν Ἰἰθτὶ, Κἄμη. 
- χαϑιστάναι ἃ. Β'. χαϑίστασϑαι οείον!. Κάθηον (ν 5]. ΑΠΔΡ, ἢ], 1, 99). 
- Οἱ, Κ. Ππά. ϑαυρρ. 61]}». μηδένα ἐθέλειν. --- χρῆσϑαι ἃ. Β΄. χε- 
χρῆσϑαι εεἰ. Κὔμη. --- 10. εἶναι ΓΝ 6". Βε. ἔσεσϑαι Α. εεἰ. Κάμη. 61}. --- 
Βοδοίον, Ὠἰπᾶ, τὸ τοιαῦτα. εμ]εν, Πἰπά.5 ϑαὰρρ. ΟἸΠ0. νγο θη τὰ τοι- 
αὔτα πράττειν {ἰφεη. --- 12. Υ. ἃ. 1. Βπά. ᾿Αλλὰ Σωχράτει γ᾽, ἔφη 
ὃ χ. πδοὴ αὶ 49 υ. 51. --- χλέπτιστός τε Δ. πλεονεχτίστατός τε οεῖ. 
Κύμη. 6". --- χαὶ φονικώτατος δἀὰ. Α. Ὠὶπά. ϑδὰρρ. νοεῖς 61}. 
-- ἀχρατέστατός τε καί Ἀ. Ὀἰπά. ϑδὰρρ. 6Ἶ». ἀχρατέστατος καί εεϊ. 
Κἄάπη, Ἐγθ! οι Παΐ Α. 4116] 56 }Γ οἵξ τε νῸΓ καί, γγὸ 68 δἰ πββοβοθ θη βο οἰ ηΐ 
ι. ν. Πἰπά. ἃ. ϑααρρ. πἰοιὶ δυροποπηπηθη ἰϑι, Πὰ5 Ζυγϑῖα χαὲ βιαιότα- 
τος, ἀὰβ ἴπ Ο", (6 Π{4 νοῦν 6110. τς ΒΟΒΘηΚΙ. --- 158. Α. φήσει τοῦ 
βίου. --- 11. ἐχρῆν ἃ. χρῆν εἰ. Κύμη. --- 18. Π᾽πά. ϑαῦρρ. ΠΡ. συνοῦσιν. 
- 22. ἐχχυλισϑέντας 85. Πὶπά. ϑαὺυρρ. Βι. ἐγχυλισϑέντας Α. Β'. Ε. 
α. Η. Κύμη. ΘἸ}Ρ. --- ΠΙπα. χερδέων. --- Οορεὶ οὐχέτι ἀπέχονται. --- 
28. ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ Β'. Βἰπά. ὅρρ. ΒΓ. ἐν τῷ γὰρ αὐτῷ Ἀ. οεἰ. Κὔμη. 
6ἾΡ. --ἰ 24. διὰ δύναμιν δέ Β'. Ο΄, Βίον. ΑἸ. διὰ δὲ δύναμιν Α. Ὀἰπά. 
ΒΟΠΘΩΚΙ, ϑαῦρρ. -- ἀπαλλαγέντε Α. δίορῃ. ἀπαλλαγέντες οοἰ. Κὔμη. 
- Πιηά. 61}. ἀε]. χολακεύειν. --- 25. Οομεί, ΠΙηά, 61». ἀ6]. διερϑαρμένω, 
Βι, δ! 68, ϑδὰρρε πιδομίθ ᾿ΐερον πᾶσι δὲ τούτοις. --- 21. τίς δὲ κιϑ. 
Α, τίς δὲ καὶ κιϑ. οεἰ. Κἄμη. --- 29. ἃ 29---ϑ1 Πᾶ]{ ΟἿ. Γἄγ ἀπθοῃ!. --- 
ἐπιτιμῷτο Ἀ. ἐπιτιμᾶτο οἀδν ᾿τῷ τως οεί, Κῦὔμη, --- τὰ ἀφροὸό. Ἀ. 
δίορῃ. ᾿τάφρ. εεἰ. Κἄπη. Π᾽ηά, Θααρρ. ΟἿ}. --- 80. ὕδια Ῥποίϊα5, ΠΙπά. 61}0. 
ΒαΌρΡΡ. ὑΐδια Πρ ν], ϑυϊά, --- 51. οὐδέ δοιιᾶϊΖ. οὔτε ΠΠΡν]. --- ἄλλου του 
φ. ἃ. ἄλλου φ. ἐει. Κἄμη. -- 82. Πἰπά. προυτρέποντο. -- 838. Πϊπὰ. 
ϑδυρρ. ΘΠ». χαλέσαντε. --- κὶ 388-35 ὃ δὲ Σωχράτης ἐπήρετο .. ὅλως 
μὴ διαλέγεσθαι, ἴπ φυϊρὰβ ποὴ ῥϑυοᾶ ἀϊβριϊοθπί, ἃ} ἱπιθγροϊδίουε δὰ- 
ἀἰῖα ογεἀϊάδεί. 6}. --- 84, ἄν Πἰπίεν ἀφεχτέον [δὶ ΒΙι. 818. ὑποηί- 
ὈΘμΎΠ ΟΝ οἰ προβοθοθθη, --- 856. Οομεὶ ΠΙπά. ἃ. 61}. {Πφ6π ὡς ἄλλο τι 
ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμένα. --- ἀμφίβολον Ἀ. ἀμφίλογον Β', ν»ᾶ8 61}}. 
δρἤθηι. --- 36. Πιηά. ϑαὺρρ. 610. Πηδ᾽ ἐάν 5ιαιῖ μηδὲ ἄν Βι. ἄν 
τίς μὲ Ἰϊθτὶ, 61}. ἄν τί μὲ δ᾿ Π].: Οον. ϑοἤθηκ!. --- 87. ἡπμὰ, ποιήσεις. 
- 41. ἐγὼ ἀκ. Ἀ. Β'. 0", Β5, 03. Η. ἔγωγ᾽ ἀκ. εεἰ. Κὔμη. --- 42. Β, 
οπλ. δεῖν. ὙἸΟΙοἰο  σὰ {Ἰσθη. Υρ]. σὰ 11, 2, 11. --- 48. χὰν τύρ. Βϊπά. 
ΟἾΡ. --- 44. Οοθεί υπὰ Πίπᾷ. νγο]]ὴ αλλὰ βιασάμενος (ἰρεη. --- 
45. φῶμεν εἶναι ἢ μὴ φῶμεν Α. Βοτη. φῶμεν ἢ μὴ φῶμεν εἶναι οεἰ. 
Κύμη. Π᾽ηπά. Βαὺρρ. ΟἿ}. ---- 40. Α. 61». δεινότατος. ἑαυτοῦ. Β'. δειν. περὶ 
ταῦτα; πῖρ. ἃ. Βι. Ὠὶ. Βρρ. δειν. σαυτοῦ ταῦτα; ΟοΡεῖ δεῖν. αὐτὸς αὖ- 
τοῦ ταῦτα. --- ταῦτα ἴδ!}}} ἴῃ Α΄, αἸ}}0. ΘΟ} οἴβι 65 ἰη ΚΙαιηπηθγη, ΠῚ. 500. 
Βγ. Ὠδιίθη 68, --- 47. Ὠϊπά. αΠ]}, προσῇσαν. 80 ἰϊημηοῦ βοβθη ἀ. οοἀᾷ. --- 
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48. ᾿Ρτ], Κἄμη. Ἑρμοκράτης. --- Ὀἰπά, Σιμμίας. --- Φαιδώνδας ΜΝ. Β'. Φει- 
δώνδης οθί. Κὔμη. --- 49, Ρηδοίαη. ΧΥΙΙ, 18, 126. ὈΪπά. ΒΔῈΡΡ. αν. 
συνόντας ἑαυτῷ. - Οοροιὶ ΒΙπα. π. ΠΡ. ἑλόντι τὸν π. Ἀ. ἑλόντα --- 
52. Εγποβίὶ, Ὀἰπὰ, ϑᾶαρρ. πρὸς αὐτόν. --- ὅ8. συγγενῶν καὶ περὶ φ. 
Μορα8, ΒΙηά. θαῦρρ. 6110. συγγενῶν τε καὶ π. φ. ᾿ἰδτῖ, Κάμη, --- θ1πά. 
610. ἐξενε χόντες. 5. Ζὰ Αηδῦ. ΥἹ, ὅ, 6. --- δ4. ἀποχαίειν Α. ἀπο- 
χᾷειν Β', ἀποχάειν οεί. ΠΙπά. ΒδΌρΡ. ΟἿ. --- Βι, Κὔμη. τούτων χάριν. 
-- 80. ον Ἡσιόδου τοῖξ 6110. οἰη Κοιηπηὰ βίϑίξ ἀθβ Κοίοπβ Βι.᾽5. --- 
ὅ1. ἐπεί Α. Β.. ΟἿ “ἐπειδή ὁεί. Κὔμη. --- ΝΥ εἶκε, Ὀπά. ϑδὰρρ. 61}}. ἀεὶ. 
ἀγαϑούς π86}ῖ ἐργάτας. --- 59. Πἰπά. ἀε]. χαὶ γὰρ... καίεσϑαι, ν»εΕ}] 5(ατε 
ᾧετο Χρῃ. ἔλεγε σοϑβοίζί μά θ θη νυ ὕγάθ. --- Βοῃποίά. ῬΙπά.3 ΒΔΌΡΡ. 5οΠίε θη 
χαί εἷπ νοῦ μήτε στρατ. ἴῃ ἀεγ Οχί. Αὐβσαθε νϑγιηπίεί Π]. πόλει, μηδέ 
βίαιί πόλει μήτε. ΕἸ. πᾶΐ ἀΐθ [γὔιθιο [μοβαγί. Βι. 85. Ηἰπίου ὠφελίμους 
εἷη Κοιῃπιὰ πὰ πόλει μήτε. --- ὃ 62 υ. 08 ψεγάδθη νοῦ Ηδγίπιδη. ἀπά 
ΑἸΠΡοΡί ἃἰ8 ἀπθομί οἰπρ οἰ πηιηθτί; ἀΐθ σοὺ ᾿εϊάθπ βεϊίθπὰ ϑεπηδοῃΐθη 
Εἰην ἅπάθ νϑγἀϊθηθῃ Βεδομίυηρ: Ἠατίπι. ψ 1} ἀποβάντος 5.αἰϊ συμβάν- 
τος, ϑ0ΠΘΠΚΙ βεπηπιξ ᾿Ππὶ Σὰ. ΠΙπά. 61. βαλλαντιοτομῶν. --- θ8. ΒΙπά. 
Ψ}} κακῶς συμβάντος ὕϊ6οα, Με εν ῬΙοίβ χαχῶς, ἃθεγ συμβ. τ γον ἄλλου 
καχοῦ ϑ8εἴζεῃ. --- θ4. πῶς οὖν ἂν ἔνοχος ἃ. πῶς οὖν ἕνοχος ἄν σοί. 
Κύμη. -- γέγραπτο Α, ἐγέγραπτο Ὀϊπά. ϑαὰρρ. ΟἸΠΡ. --- ὨΙηά. ἐτσον 
- οἶχοι Δ. ὈΡΚΘΒΩ οοί. Κὔμη. 85. Ζὰ Ηδ!!βη. 1, 6, 832. Κγτορ. Υ11}, 1. 
ΠΙκῚ ἢ, 57.,.1; 

᾿ϑ νεῖ ἰμά. 5αῦρρ. ΤΡ. συνόντας. --ὀ Β'. α΄. Β5. Ὁ οἷ, ΟΕ 
Ὑἱπά. 1. Ἴ γαῖ. Κύμη. ΝΥ εἰ Ι͂βθῃ. ᾿ὑποχρίνεται. Α. ΠΡ. ἀποκχ ἐφθν τ -- 
Β᾽. Κύμη. οὕτως καί. -- ἃ. εὔχετο ἈΠῈ ηὔχετο Ὀιπά. ΕἸ}. 
εἰ ἄλλο τι, Μὶα 11, 9, 4. --- 23. τὰ ἀγαϑά Α. τάγ. ὁδί. Κῦμα. ἐμὰ 
ϑᾶῦρρ. 1. -- ὃ. Ἠεϊπάοι! ι. Οοθεὶ οὔτε γὰρ ἂν τοῖς. --- δ᾽ ἔρδειν 
Α. Β΄, 61}. --- 4. τὰ ἀνϑρώπινα Α. τάνϑρο. οεῖ. -- παρὰ τὰ ὑπὸ τῶν ϑεῶν 
Α. Β᾿. παρὰ τὰ τῶν ϑεῶν 6". Β". ἃ. Κ᾿ Πι Ουε}. τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν 
Ἑ. παρὰ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν δίορι. Κἄμη, --- Πίηά. ϑᾶὰρνΡ. ΟἿ. συκε- 
βουλίαν [ἂν ξ. --- ὅ. οθεί οὐχ οἷδ᾽ ἂν εἴτις οὕτως ὀλίγα. --- ἐπὶ 
τοῦτο Ο", ἐπὶ τούτῳ οεεί. Κἄμιη. Ζὰ ἄδπ οἰπίδοιθη. 2'εὶ Κᾶῃη ᾿ϑῃ Ὠἱολῖ, 
νος Κύμμον. ΨΠ]|, οἴἴπο νυδίίοιοβ ἐπὲ σῖτον ΒΌΡΡΙΐδγθη, ἰηάἀδη) ΘΓ δὶ 
τούτῳ νειβίθῃι: οξ δαὰπὶ βυδνίίαίο οἀδτοί. --- δ. χόρον ποῦ νἷδ ὃ 1. Α. 
Β΄, 6. 1. Υἱπά. Π. 1 ΕἸον. 1 γαί. Υοβ8. Ὁ- χαῖρον οεἱ. Κἄμη. --- ΠΙπά. 
αἸ». ἐμπίμπλασϑαι. 8.1, 4, θ. Κγτ. ΙΥ̓͂, 2, 41. ΑπᾶΡ. 1, 1, 8. --- τ. Α, 
τοιούτους πολλοὺς οἵ. ΠΝ Βατεῖδη τς 1. Ρ. 18 βίαι τοιούτοις 
πολλοῖς ἀδν οοἀά. --- ἀποσχόμενον, τὸ ᾿ἰθνὶ, ΠῚ. ϑΡρ. Βε., τοῦ δίορδηας, 
δίον., Δ, Μαάνίρ, αἸ ρον, χαί νοῦ ἀποσχόμενον νου ἐγ Βογηθῃ). ψνΟΝΪ 
πηὶΐ ἈδοΙΙ. --- οὐ γενέσϑαι Δ. Β'. οὐδὲ γεν. ἐοι. Κῦμη. --- 9. ΜΙΘΒ] ον, Οοθοὶ 
ἅλαιτο. 8. 1. ΑΠ8Ρ}. ἹΥ͂, 2, 11. --- 10. γοϑ5. 1]. Ὀηά. διψοχινδύνου. βξῶ 
12. ϑίον. ΕἸ. 64, 25. θἰπά, ΟἸΠΝ. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι. οἶσϑ᾽ ἔφη Ἀ. Β. 8ρ. Κἄμῃη. 
- ἡμιωβελιαῖα Νεἰδίουπαπϑ ρ. 9. 61}}., ἡμιωβελιμαῖα Α, ἡκιωβολιαῖα Β. 
οἀϊίογοβ, Βι. --- 18. μῶρε Ὀὶπά. ΟΡ. μωρέ ᾿ἰδεῖ, Κᾶμη. --- Ῥιμά. {φὶ ἐὰν δέ 
τις αὐτὸ ϑεᾶται, Ἴ κοῦ; εἰζ Βοομ, ἀὰ Δ. ἀϊὸ ΝΥ ογίδ μὰ ζυνγ οἴμθ δέ, ἀδ8 
800} ἴῃ ἄδῃ ἄρθτίσοι οοὐά. [6 }} ἀμ πὺν θεῖ δίου. σὰ Πηάδῃ ἰδέ, ἰοὺ 
τοιοῦτον 58ί6}}. Τΐ8 γγοτίο βἰηα νἱϑ] δῖοι! Κγτ Υς τς 16 πδομροθι!ἀθς. ΟἸ}Ὁ. 
μιᾶι 5᾽6 [ἂν δοιί, --- ἃ 14 νοῦν ουίθη δηρο, ΝΙΐβονο, ΝΥ εἰ ἔβθηνν. ---- 1δ. Βιηάονΐ 
ὙὙ1}} ἀθὴ ΒᾶηΖθη ἢ Βίγοί οἰιθῃ, μάθη δ᾽ ΑηβιοΙΒ αἰανμΐ δὴ ἄν υπὰ οἷἱΐ ο- 
θοι Ὧὴ ἀρχούντως ὑπὰ δῃ πολὺ ἔλαττον, νγο[ἂγ ὁΓ οὐδέν ὀγννατίοι, ΟἿ]. 
(οἰσὶ ἵπιπι. --- παρεσχευασμένος Ἀ. χατεσχευασμένος Β. Ὁ. ΝΥ εἰ Βοῦθοτα. 

1,41. αἰπροῦῖ πᾶ! πὰϊὶ τόθ. ἀδβ σδῆζο υἱοόγίο Καρὶτοὶ [ἂν βρᾶϊεγ 
δἰ ηροβομο θη, ΝΥ δἰ βθηθογῃ οβοὶ ἰσὶ ἃ 1 πὰ πρῶτον νοι ὃ 3 μὰ Βομιϑ  τοΐ 
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65 Π860}} 1, 8, 4 οἷη. 16 Ρεδοϊιίθηβνγογίοη Εἰηνν πα Κγοθηβ νογάϊθηθη 
οἴπθ εἰπροϊιοιὰς Ρνιώζυηρ, --- Ὠ᾽ηά. αἸ}. Σωκράτη. -- δ 00}08, ΒΟΠΉΘΏΚΙ, 
ΠΡ». οἷς [ν εἷς. --- 2. Α. Β'. τοῖς ϑεοῖς μὴ μαχόμενον οὔτε μαντ. 
ὁοί. τοῖς ϑεοῖς “μηχανόμενον οὔτε μαντ.. ϑίερ!, 1μ6οηο]. Κύμη. τοῖς 
ϑεοῖς οὔτ᾽ εὐχόμενον οὔτε ιμαντ. --- 4. ἀπὸ γνώμης ΑΔ. ̓ ΒΔΌΡΡ. ὑπὸ 
Ϊ᾿ ΟἿ. οεἰ. --- αΠΡ. ἕνεχά ἐστι. --- ὃ. Τλρηῖ, Κύμη. οὐχοῦν. 8. Ζὰ 

1, 3. Ῥα[5 πὰ γγΈΒ}8}} ἀϊθ Πάβομν. πίοῃν ἀδιῦθον δηἰβο οι άθη Κὔπηθηῃ, 
ον οὐχοῦν οὔδν οὔχουν τὰ 5οῃγείρθη, πᾶ Βεοῖιθ. ΑἸιθυ πηβνν 88. 1841, 
5... 108-120 πδοβον θβθη. --- 0. τάδε Ἀ. Β΄". 6Ἰ1»., τόδε 6. 8. 50... ΒΓ, 
-- προνοίας ἔργοις Α. Β'. προνοίας ἔργον (Κάμε) οὐον ἔργῳ ὀδίοι. 
- διμά. συγκλήεται ἃ. ὨΔΟΙΠ ον ἐμσίμπλασϑαι, Ἰοὐκίογ 68. Δ00]" ΟἿ]. -- 
Α΄ ΟοΡει χαταλεαίνειν. --- Οορεί, 10. Ὀῖπά. {Πῤ 6 χαὶ ἀπενεγκεῖν, 4485 
Βι. ἐἰοῃ!, νν 61} 65. θη 10} ἀδθ56 1068 βᾶρί ἃ]5 ἀποστρέψαι (ἀοταγίϊρο 
ἰσοδύναμα ννοἶδί ϑαῦρρε 05 Χρη. εἷπηθ βᾶηΖ6 ἤθὶθ6. πᾶ0}}, βοῃάθιῃ Ὑν 61} 
ἀϊδ Βεάθυϊαηρ; ἀθβ. δ θῸ ΠῚ ἴθ}. Βίογμοι ραίβί, βιγθίομθη τηδοὶίθ. --- 
τεχνήμασι Ἀ. Β΄, ΟἿ. τεχνήματι Ο, δὐπίονεβ. --- 8, Δ, σαυτῷ δοχεῖς τι 
φρ άσιρῦν; Β', σαυτῷ φρόνιμόν τι δοκεῖς, ὁεί. σαυτὸν φρ. τι δοκεῖς. 
ΒΟΒΘΩΚΙ νϑγῃ). σὺ δ᾽ ἐν σαυτῷ, ν»»ὰ5 10. ἴπὶ Τοχίο παι. --- Νὰ Βοββυῖο 
Ἰᾶ[5ι ἴῃ βοίπον δι. ὕθθγ8. Ἐρώτα οὖν καὶ ἀποκρινοῦμαι νγορ, πϊΐ 1Π1 
Οοθοί ὦ, Ὠἰπά. --- οὕτως οἴει Ν0οβδ5. 1, ὡς οἴἶξι οεἰ. Κάμη. 80. ἰδέ ἃν 
ἄον ἀδάδηκο βοῃϊοῖ, ἀπ τηδη βἰοὶνί ἡ μι; 6 50Κγ. ἀδΖὰ ΚΟΠΙΠΙΘ., ἰΐδν 
8080: 80 ΡοΒ[{ἷν ἀθπὶ Αὐὶϑί, ἄθῃ ΑἸδυθεη Ζὰ ἰηβἰηυΐόγθη, διὰ ἀφροσύνην 
τινά (ἀυῖ ννϑιοῖς δ οὐΐε. Κάμη. ὡς οἴει 6 Ζίθ }) 86εἰ 4165. ἴῃ δυΐον θεά- 
Παηρ. --- 9. Ηϊπάδηρυνρ Ναὶ μὰ Δι᾿, ομθεὶ Νὴ Δι᾽. --- σαυτοῦ οἄδῖ 
σεαυτοῦ 116 θεβδειεῃ ὁοἀά. ἑαυτοῦ εὐά, νεί(. Κὔμη. --- Ηδγπι. ϑδὰρρε 
ἀξιοῖς ἢ ϑεραπεύειν [ὃν ἀξιοῖ σε ϑ., ὃν τὺ μεγαλοπρεπέστερον [ἄρσις 
Υ γιίθη., ἀθῖὰ 610. [οἱρί; σέ 6ἸΠ0. --- 11. πλέον ἃ. πλεῖον ὁδὶ. Κὔμη. 
- Κι. χαχοπαϑεινῶν, ΕΒ. παϑεῖνων, Υἱοῖ, εἴη. χαχοπαϑεῖν ὧν, Κὔμηῃ. 
καχοπαϑεῖν οἷς, Ἀ. ἐποίησαν. Ψυ]Ϊδυ βοίδί ἀϊο Οἱ ΠΡ 6 ΚΙ πη που ῃ οτος 
μἰηΐοι Ἡτοὲ ουσιν, ὈϊηάοΥ ἰδ [5{ 518 νῷ, ΒΒ 6ηΚ]) ΕἸ 6Ὶ Β]οΙβ ἐνεποίη- 
σαν». ---1 ἴ 0". ΒΕ. Η. Κῦμη. ταῦτας παρέχειν. Ῥὶπα. ΟἿ. ἃ. ἐψο»- 
ΚΙΔΠλΠη ΘΝ τὸ δὲ χαὶ.. παρέχειν 818 βρᾶίθγθη Ζιβαίζ οἷῃ. --- 18. Δ. ἢ 
οἱ ἄνϑρωποι, Βαιρρ. ἢ ἢ ἅνϑρ. -- διμά. εἰρὶ ἢ] πρὸς μάϑησιν ἐχ- 
πονῆσαι. -- 14. τὰ ἄλλα Α. τάλλα θεῖ. --- 10. «ὥσπερ σοὶ φής ΟοΡει; 
ὥσπερ σὺ φής Ἰἰρεὶ, ἄθεν Δ. ΡΥ. χαὶ ὁταν ὑπὲρ σοῦ οἷο οὐδ οὔο 
φής, ἀνίας Κύμη. ὥσπερ σὺ σοὶ φής, θη. Βοθθηκ]. ΟἹ}. ὥσπερ 
σοὶ σὺ φὴς - . χαμοὶ συμβούλους. -- Α. Β΄, ρει. σὺ δοχεῖς. [ὃν σοὶ δοκεῖς. 
- τ0. χαὲ τοὺς ἀνθρώπους ἃ. Η. Κύμη. ϑαιρρ. χαὶ ἀνϑρ. ἐεὶ. ὈΙπά, 
6Ἰ1}. --- Κὔϊιη. ομ. ὅτε, ἀὰ5 ποῖ 81} ἴῃ Α. [6 }}}{ νυ ον θυ αἰ οἰ 5. μοὶ ΠΙπά. 
-- 11. ἐν τῷ παντί Ηϊπάοηρινρ, ἐν παντί ᾿ἰθτὶ, Κἄϊιη. ἀδν ἐν παντί ἃυ5 
ΝΠ ἸΠΟΡΟΊ, 1 2.22. ΥἹ!, ὅ, ΟἹ δη[ὕμγι, ννὸ ΔΡῸΓ πἰομΐ νοι  6118}} ἀϊδ 
δά ἰβί. - 18. διπὰ, ΘἾΡ. γνώσει, δ ἱπηπλο} ξὲ [ἂν ῳ, Θόβθη ἀἴο οοἀά. 
- Νδεοῖ ἐπιμελεῖσϑαι 46]. αὐτούς Νοδ58. 11. ὨΙπά. ϑδαρρε, Δ. αὐτο οἴνηδ 
Αοοθηΐ πὰ οἰηα Ρυηκί. --- 19. ἐμοὶ μὲν οὐν Α. ἐμοὶ μέν οεἰ. Κύμη. 

1, ὅ, 1. Καοθη ᾶ]: ἀὰ8. Καρ. [ἂν ὕπθολὶ, ἀοῖ δε πιδη πηδο!! 8 68 
δα ΓΟ γηὶ 86 θη, ΟἿ}, ἰδὲ βϑηοῖσὶ, ἰμηθη οἰ Ζιιδιϊπηπηδιι. --- εἰ δὲ δὴ .. 
κώνῳ ΚΙδπμιηθεί 6Π}., Κνομη [οἱβοπά, οἷη, 0} 1, ὃ, ὃ ---Ἴ4 βοιοῃ νοὴ 
ἀδν ΓΕ Ν φομδπά οι ἰδί, --- χαλὸν χαὶ ἀγ. ἃ. ἦν. χαλόν τὲ χαγ 
ὁοι. Κὔμη. Πἱπά, ϑαῦρρ. ΟΠ}. -- Ο', Β5 ΟΝ, 8. ΕἸον, Κύμη. αὐτήν, ἃ. 
τοιαύτην [ὃν ταύτην. -τ Τἡρι] ὅντιν᾽ ἂν (Κῦϊιη.) οὐον ὅντινα. --- θΙηὰ. 
ἃ. 611)». ΚΙΔΙΝΙΠ ΘΙ ἢ πόνου οἴῃ, 68. [6}}}} ἴῃ ΝΊηά. 1. --- ὨΪπά. οἰηϑεῖμεν. 
- διηά. ϑαιρρ. σώσειν ατήσειν. -- 2. Β'. ΒΙπά. ΟἿ. εἰς ταῦϑ΄. 
δίον. ΕἸ, 11, 82. Ζθυῃ. Τϊμα. αἾ». ἡγησαίμεϑ᾽ ἄν τόν. -- ἐπιστασίαν 

Χοποροι, Μθιμογα θη, ὑ, Δυῆῇ, 11 
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Κ, [ων δίον, Ζευπ. Πἰπά. ϑδὰρΡ. ΟἸ}}". ἐπίστασιν εεἰ. Καμη, --- 4. Πίεξεη ὃ 
πὰ ὃ ὅ "ὶβ ψυχήν Κἰδπιπογί ΟΠ Ρεγί εἶπ. 810}. θΙπά. πρώτην. --- 5. 
Αι Β'. 50). Πιηά. τίς γὰρ ἄνευ. « τι ἀγαϑόν. (ορεί, 61». τίς γὰρ ἂν 
ἄνευ .. τι ἀγαϑόν. --- ἐλευϑέρῳ μὲν... τοιούτου υῃὰ ἀδιηζυςοϊ σα 80 6 ἢ 
δέ πᾶο}) δουλεύοντα ΜὩΠ ΘΠ. ἐπί[ογπθη 8]}5 οηἰδιαπάρη 805 Αηίδηρ γοη 
ἃ 9. -- 50}. Οορεί δουλεύοντι (τιἰΐ Β".).. ἱχετευτέον, διπά. 6ἢ». δου- 
λεύοντα. . ἱκετευτέον. ἴῃ Α. α΄. Β΄. ἰδί ΠῈΓ ἵχετεὺυ νοὴ δγβϑίον Ηδπᾶ Κἱδγ, 
Α5 πὶ ἱχετεῦον. -- Ὀϊπά. 611». οὕτω γάρ. -- θ. πὰ, ἐπεδείκνυ. --- 
ΠΙΘβθη ὃ πᾶ 611}. ταϊΐ δ θη ΚΙ] [ἂν βρϑίογο Ζυ(ῃαί. 

1, 0, 2. σῖτα Ἀ. σιτεῖα Β'". σιτία εεἰ. Κύμη. ΕἸ}. --- ὃ. Ῥιπά. ἀπο- 
δε θα: -- 4. δοχεῖς μοι, ὥ ἀϊα 8 Ῥαγίβογ, δοχεῖς μοι, ἔφη, ω εθι. 
Κμη. -- - τοῦ ἐμοῦ Α. Β.. τοὐμοῦ 4 ἀπάεγε Ῥαγίβογ. 1}. --- ὅ. Α. Β'. 
Ὀιηά. 61». λάβωσιν [ἂν λαμβάνωσιν Βε. --- Πἰπά. τἀμά. - Οοθει, “βοιοιμ 
18 Τ6]65 θεἱ 5.0}. ΕἸ. Υ,, 61: ὃ μὲν πεινῶν ἥδιστα. . ὃ δὲ διψῶν ἥδιστα. 
-- ὁ. ΠΙπά. ϑᾶυρρ. ΟἾΙΒ. ὅποι ἄν. 1 τὶ. Βτ. ὅπου. --- ἴ. 1 Εἰοτ. 1 Υαί. 
πρὸς ἄν, Κῦμι. θιηά. ϑαυρρ. πρὸς ἅν. -- μελετήσωσι 580}. μελετῶ- 
σι ᾿ἰθ 1. --- ἐμοὶ. . μελετῶντι Ἰρη, ΟἿ. ἐμέ... μελετῶντα εὐϊίογε8, ἴῃ 
δγβίθγθπι ΕΔ}16 ἰβί ὁᾷον ἴῃ δάονα τὰ ἀπάοτη, να 61}. νογβο ᾶρ. --- 
9. ἐγὼ. . ταῦτα νομίζων αἰἰροι Βι. ΒΙηὰ. υπὰ ΒΔῈΡΡ., ον ἐγ α. 6. 
ΒΟ ὔίΖοθη 68. --- ἡ ΓΟ ἢ πλείων Ἀ. Β'. α΄. Β5. 0". α. Η. Θυεἰ “πλείων οεὶ. 
θιηά. 6}}». --- Β", αι ΘΔῸΡΡ δεῖσθαι. --- 11. γον Ὦ Σωχρ. [6}}}1 
νεῖ ΟἿ». εἶπε. -- ΝᾺ Κύμη. σὲ μὲν δίκαιον. --- 18. Βαδηκοη, Πἰπά. 
Βδὰρρ. ΟΠ". νογννουίοη ὥσπερ πόρνους νυϊὶ φολι. --- ποιεῖται Ὁ". 
810}. ΕἸ. 1. 100. ποιῆται ἐεδι. Κάλη. -- 14. ἔχω Ἀ. 80}. σχῶ τεῖ. 
Κύμη. --- Πϊπά. α11»ν. κἄν [Γὔγ χαὲ ἄν. --- ὠφέλιμοι Υο88.1. Βε. φέλοι οεὶ. 
Κύμη, 61». --- 16. Β᾽. ΟὉ. Εν ἡγεῖτο, Υἰπά. 1. 1. ηγοῖτο, 1... πράττοι, 
Κ. ἐπίσταιτο, ἐεοἰ. Κὔμη. ἡγεῖται .. πράττει .. ἐπίσταται. 

Ι, 1, 1. ΘΙπά. ἐπιμέλεσϑαι προύτρεπεν. --- εὐδοξίαν 1.. εὐδοξίᾳ οεί. 
Κἄμη. Ῥὲν θαΐί. ποθδῃ δδὸς υἷοθί σὺΐ ἀθηκρᾶν. ΝΥ ἂἃξ Κῦμπον ἀῶ δῃ- 
Γ[ὕμινι, ἰδὲ ἅπάθιον Δι, --- 3, Οοθεί, Πἰπά. ϑαῦρΡ. ΟΡ". σχευήν τὲ χαλήν. 
-- ὃ. τοῦτ᾽ εἴη Ἠοϊπάονῖ, Πϊπά. ϑαὰρρ. ταύτῃ ᾿ἰδεῖ, Κάμη. --- Α, Βιπά. 
Βαῦρρο, ΟἿ}. οἵ. τὲ ὩΔΟΝ χυβερνᾶν. Δ. ̓ δὶ ΖΓ τὲ ΒΟ, Ἰὰίδε ἀΡῈΓ 
ἃ00 ἢ ἢ στρατηγεῖν Μ6β6. --- αἰσχ ὡς ἂν χαί Ἀ. αἰσχρῶς τε καί οεί. 
Κύμη. --- ὃ. μὲν οὐδ᾽ εἴ τις Δ. Ἰἰθτὶ [ογὸ οπῖπθβ. Οἷ]ν. οὐδ᾽ δ08- 
ποεενα γοὴ |)}}. ΘΒ]. ΒρρΡ. --- ταντῶνο Οομεῖ τοιαῦτα διαλεγόμενος υαπὰ 
1, 1, 1: τοιάδε λέγων. --- Πδν Ἰοίχίς δα νοὴ ἐμοί 8 Βοθ! 5. υυϊγὰ 
εεἰδώξνοόα τὶ νοῦ Πἰπά. ΒΘ ΏΚΙ, ΟἸΠῸ. 

1, 1,1. πρὸς ἐπιϑυμέαν {Ππῤππ 6 Ψδοοθ5. ἃ. ὅδαρρο. Ὀϊηά. ΟἸΠΡ. αἰσθὰ 
ἡκὰ οὐδίθι ϑδι2 αὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα. -- ΙΔθνη] γνοὺς δέ τινα. 8. 1πᾶ. ΑΔ. 

. δέ. --- ὃ. πα. ΑἸ. πρῴ, Πὶπά. προσϑεῖμεν. --- προσϑεῖναι Α. Β'. 
πϑούεινῶι ὁει. Κύμη. --- ὃ. καὶ ν ΜΝ Αι ὥσπερ, οἱ μ. οδίοτὶ. ΟἿ]. 
ϑαῦρρο νϑγρ] οἷον Μ βθη χαί 1. .. - ἐπιϑυμίας ἐν ἀδείᾳ ὅμως Α. 
διηά. ϑαὰρρ. 6Ἰ}0. ἐπιϑυμίας, ὅμως Ἢ Η. Κῦμη. ἐπιϑυμίας ἐλαύνεται, 
ὅμως οι. ὕρεϊίβθι γορυνιε Πϊπὰ, 8 4 δ, 6}. νὐΐ Βονθοκὶ ἃ 4, δ 
αηὰ ὕ. --- τι τοὺς ἐγχρατεῖς Νὰ! ΟΡ. ποῖτ ΟΠ ΩΚΙ Γὰγ νεγάογθι. --- 
9. Ὀἰπά, ταἀπιτήδεια. ---- Πἰπὰ. {ρὲ αὑτοῖς πδοὶὶι ἔχειν, Ἀδίϑκο, ΒΚ ΚΙ, 
ΟἿ". Βομιγεῖθοη αὐτούς. -- ἐμαυτὸν .γὲ μέντοι ἃ. ἐμαὺ τὸν τοίνυν οοῖ, 
Κύμη. --- 10. Β΄. βοίδι ἥδιον νοῦ ζῆν. [065 }8}} πὰ νγοὶ! ἐγ ἀϊδ δ οτίς 
[ἂν ἀθνου ἢ ἀβδὶρ ἃ}. νν}}} ϊπά. οἱ χρατοῦντες ἢ οἱ χρατούμενοι ΓΤ 
ἐν δας ΑΥ̓ΒΝ, Ψιπαν ἢ, Βιηὰ. ΟἿ. ὁπ. αὖ. -- 12. ἀλλ᾽ εἰ μέν «ϑοτγϑθδ, 
Ὀϊηά, ϑαὰρρ. ΟἸ}}. ἀλλ᾽ εἰ μέντοι ᾿ϊονὶ, Καϊνη. --- Α. Ῥιπα, Οἰΐν. οὕτω. -- 
μηδὲ τούς Βολπαι Ὀϊπά. Οἷ}}ν. ϑαὰρρ. μήτε τοὺς ᾿ἰθεὶ, Κὔϊιη, --- Πἰηὰ. ΟἿἹν. 
χλάοντας. --- Ὀἰηά, δαὰρρ. χαϑίσαντες. -- 18. Ὀιπὰ, ΟἸΠν. οὐκ οὖσϑ᾽ ὅτι. 
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ΠΙπά. χαταχλήω. --- 14. Νο! ἀδικεῖ Εταρϑζοίομθη πηὶξ 11}. --- Μδιμΐδο, 
Ῥιηά. ϑδιρρ. 5 ἤθηΚὶ ἀμυνοῦνται. --- 10. ΠΙηά. ἀποκχλήοντες. --- 11. 1 01. 
ἀλλ᾽ ᾧγε ἡ ἀφροσύνη, Βιοά. ἄλλως τε ἣ ἄφρ. ϑᾶυρρε νέόγπι. ἄλλως 
τὸ ἰηὰ, βίγοῖομί ἀθη βϑηζθη δαίΖ ἐγὼ μέν 058 ὑπομένειν, 6110. ἀΐε 

οτίε γὸπ ἢ ὅλως ... πολιορχεῖσϑαι. --- 19. Ο. Η. Ὀϊπά. ϑαυρρ. 
χειρώσονται. -- 20. καὶ ἀγαϑῶν Ἀ. χἀγαϑῶν εεῖ. --- ἵχηαι Ἀ. ἵχηται 
ἐει. Κὔμη. --- Πηἀ. νον τ μαρτυρεῖ... ἔχῃς, δ!οκθη. ϑδιρρ. ὑδυνν, 
χαὶ ἐν ἄλλῳ .. ἔχῃς, 6110. θ]ο(5. τόπῳ φησίν. --- μῶσο ΑἸγοηβ, ΠΙηά. 
ϑαῦρρ. Οἷν. μώσης ὦ μὴ τά Δ. μοσωμίτα Β'. μώεο (Κἄμη.) οάδτ 
μώμεο εεἰ. --- 21. ΝΙπά. 1, Β.ἤθηΚ] γενόμενοι δηλοῦσιν. --- 22. προσ- 
ἐέναι ϑῖον. προϊέναι ᾿ἰδτὶ, Κύμη. --- δίον. ΠΙπά. ἋΠΡ. χρῶμα [τγ 
σῶμα. --- χαϑαρότητι 0. Υ͂, 61». Βι., ἀδροροπ Α. Β'. 5100. χαϑαριό- 
τητι, Ὀϊπά. χαϑαρειότητι. ϑαῦρρ. ν8]. Θεκοη. Χ, 1, νγὸ 8ῖ0 ἢ}. θρϑηία!}}8 
σῶμα χαϑαρόν υπὰ ψιμμυϑίου .. ἐγχούσης χρῶμα φεφεοηρθεογβίθῃθη. 
-- πρό ννην Αου. ΙΠ60Ρ, 1 εἴν, ΒΟΠΈηΚ], Βυγδίδη 17,1 ρ. 15 [τ τε- 
ϑραμμένην ἀεν ἀπάδγοπ οοὐά. Βν. ΟΠ}. ---- 809». Πίη4. ΟΡ. ἡ ὡρα. --- 23. 
ποιησάμενος Ἀ. ἃ. 5[0". 611Ρ., ποιήσῃ (Ὀ]η4.) οἄεν ποιήσει οἀοῦ ποιήσῃς 
οεἰοιῖ. --- ἐπί νοῦ τὴν ἡδίστην ΚΙαππγογί ΟἸ}}Ρ. πιὶξ ΗΙγβο ἃ. ΒΘ ΕΚ], οἴῃ, 
Ὠιηδ. Βαβι σι 68. --- 24, ᾿ϊηά. διοίσει [ἂν διέσῃ, Ἰεϊζίοτε Εογπιὶ ΨῸἨ] 
8058 διαγενήσῃ εηἰδίαπάοη, --- 5(00. ΠΙπά. ΟΡ. ὠδὼν ἢ ἀχούσας. -- 
τίνων ἀν ὑοδεῖ, ΠΙπά. ϑαυρρ. αἷ0. τένων ἰἰρεῖ, Κάμη. --- δίον, οι. 
ἡσϑείης, “οιηῖξ τίνων οἶπε ἄν 5{{π|πηὸπ υγ γάρ, --- 26, Ὠίηά. ϑδαρρ. 
10. συνοῦσιν. --- 28. ὀνομάζουσι Ἀ. ὀνομάζουσί με εεἰ. Κάπη. 5. Π 60 Ἀ} 

γογηυίοι : οἱ δὲ μισοῦντές με, ἐπεὶ τήνδε ἀρετὴν λέγουσιν ὑποχορι- 
ζόμενοι, ἐμὲ ὀνομάζουσι Κακίαν. --- 28. θΙπά. γυμναστέον πόνοις. 
- 29. ο58. "1, Βοιθηκ] βραχεῖαν ἐπί. --- 80. Ὀϊπά. 10. ἐμπίμπλασαι. --- 
πίνουσα ᾿ἰρτὶ, δίοΡ. αἴ. πίνουσα καί ΟἸεπηθηβ. ϑίγομῃ. 1], 485, 90. Π)]. 
Β6ΠΚΙ. ΒΡρ. -- Β', ὀψοποιεῖς, ΤΊ] πη8, ΠΡ. ὀψοποιίας. --- ΟἸοπηδἢ5 
δίγοιη. 1], 485, 30: τὰς χλίνας [ἂς τὰς στρωμνάς, οτι. τὰς χλίνας καί, 
ΚΙαπηπηθγη ΒΘ ῃ ποῖον, 50 ΠΏ Κ). ΟΡ. τὶ Βθομέ οἷη. --- [ἰδγὶ χλίναις παρα- 
σχευαζεις. -- δέεσϑαι ἃ. Β'. ΕΒ. Γ. δεῖσθαι εοἰ. Πίπά. ϑδυρρ. --- Εἀά. 
γοιί. Κἄμη. χαὲὶ ἀνδράσι. --- Α. Β', 4 ΕἸοτν, ο588. Πς δίον. Κύμη. 6Ἰ}. 
τοὺς ἑαυτῆς. - 381. Πϊπά, ΟΡ. ἐπαίνου σεαυτῆς 810». σαυτῆς. -- 
Βυμηκοη, θη. φερόμενοι [ὕγ οἰ ὀαῳ φζημο - 32. ἀνϑρώπειον Ἀ. ῬΓ, 
ἀνϑρώπινον εεῖ. --- δίο». ΠΙπά. ϑαυρρ. παρ᾽ ἀνϑρ. -- ὅ8. ἀπέχονται 
γ6]. Γιϑαΐβοι ΡΕΪ. Δηζ, 1818. Ρ. 314, ἀνέχονται Ἰἰθτῖ. --- προσήχει 
Ἰθγῖ, προσήχω ϑ8εμη. 5 ῃθηΚ), --- 84, 5.00. Οοθεί διοιχεῖ [ἅς διώκει, 
Ηεμηβίεγῃυβ. διῴχει. 

ΙΠ, 2, 1. αὐτοῦ ΔΑ. Κ. αὑτοῦ 80}. ΕἸ. 19, 54. ἑαυτοῦ εεἰ, Κἄπμη,, 
γονίεϊἀϊρὶ σοη ὦ. Ρ, ϑοθυ]Ζο: «ἀυδοβί. ργαπηη. δὰ Χρπορῆ. ρου ϊπϑηίθε, 
Βειη, Βτοάν.- ογά, αγιηη.- Ργοσι. 1888 ρ. 9. -- Α. οἂι. ἀνϑρώπους. 
-- Ὀιπά. τοὔνομα τοῦτ᾽. --- 2. ἐπεσχέψω Α. ἐσχέψω εεἰ. ΟἸ]Ρ. ΥΕ]. 
Ι, 0, 4. --- Τἡθτὶ δίκαιον εἶναι, καὶ τὸ ἀχαριστεῖν, δῖ0}. Πηἀ. ΟἿ. δέχαιον, 
οὕτω καὶ τὸ ἀχ. --- ὃ. Ὀἰπά. 611. εὐεργετημένους ποῖ! 50}. --- Ὀἰηά. οἱ 
γονῆς. --- παύσαντες (οτδε5, Ππά. ϑαυρρ. 610. παύσοντες ᾿ἰρτὶ, Καπμη. --- 
ὅ. Οἱ, Κἄμη. τροφῆς ἧς. --- διενεγχοῦσα Ἀ. ϑίον. διενέγχασα εεἰ. Κἄμιη. 
- ϑίον, Ὠϊπά. ϑδῦρρ. 61}». χαὶ τὰ χεχαρισμένα. χαὶ χεχαρισμένα 
Ἰ1θν]. Βγ, --- Τ, δίον. Ὀἰπὰ, οὐχ εἰδυῖα, εἴ τινα. --- 1. εἶπεν ἃ. Β'. 1 
γαί. αἰ]. ἔφη εεἰ. Κὔμη. Βν. -- ἔφη, οἴει Α. οἴει. ᾿ ἔφη εεἰ. Κάπη, --- 
519, Ὀπά. δαὺρρ. 6}. ἔφη, μητρὸς τῆς γε. - 8. ΤΗΝ γογίοϊἀϊρὲ 
δυσανεχτα. --- 9. αὕτη Ὀϊπά. ϑαὰρρ. αν. αὐτή ΠἰΡτῖ, Κάλη. --- Κι Κῦμη, 
εἰδώς ὡς ὅτι λέγει, ᾿ἰδτὶ εἰδώς, ὅτι λέγει, Θοηἰβίαπάθη ἀυγοι Αὐ5[4}} 
γο Ἢ νὸν 1. ---- Βίον. Ὀϊπά. ϑδυρρ. αἸΠ0. οὐμαι. --- 10, Βϑ. πηᾶγρ. Ὀϊπά. 

ΕἾ" 
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ϑυρρ. ὑγιανεῖς, Δ. ΟἹ». ὑγεάνῃς, 505. ὑγιαίνοις. Β΄. ὑγιαίνῃς,, 80 
00 ἢ Βι, --- Εγηθϑίι, Ὀ᾽ηά4. αἢ}}0. νϑγνν θγίβη ἀγαϑά πᾶ 0 ἢ εὐχομένην. -- 
11. δεῖν οἴῃ. Α., ν6}]. Ἰεάοοι ὃ 18 ἃ. --- Νδοῇῃ ἀρέσκειν οἴῃ. μηδ᾽ ἕπεσϑαι 
Α. Β΄. 80}. ΠΝ αἸΡ. Πιπά. ϑδὰρρ. μηδὲ πείϑεσϑαι οτι. ΒΞ. Βεϊάθβ 
βεμᾶ! Κύμη. 5. 2. Απᾶρ. 1, 8, 106. Μογίαβομ! ννυγάθῃ ἕπεσϑαι υπά 
πείϑεσθϑαι Κυτ. 1, 0, 21. --- ΤΙ ὈΙπά. ΟἿ. κἂν [ἂν χαί, ἄν. -- 18. Βεῖβκα 
οὐδὲν ἂν πραττόμενον τούτου, Θορεί οὐδὲν ἂν γενόμενον τούτου. --- 
14. Β΄. δον. ΠΙπά. ϑααρρ. 6Ἰ}. ἐάν [ἅν ἂν. -- ἐθελήσωσιν Ἀ. ἐϑεῖδε 
σουσιν Β'. ἐϑέλωσιν ὁεἰ. Κἄμη. --- Οϑία!. Ζευη. Κὔμη. αὖ φυλάξῃ. 
μι. Β'. ρῃ. οὐ φυλ. 

ΙΠ, 8,1. θη. ΟἹ}. “Χαιρεχράτη. -- δεμπεῖά. ΠΙπά. ἢ ἀδελφόν [ἂν 
ἀδελφούς ἀδΓ Ηδπάβ με θη. -- 2. δύνανται ἃ. Β'. ϑα0ρρ. δύναται οεί. 
ΒΙηά. Κάμη. --- τάρχοῦντα ἄφδαυμῃ. Ὀϊπά. ϑΔΌΡΡ. αἸΡ. ἀρχοῦντα ἰοτὶ, Καδη. 
-- θ. δίο". θῖηά. α1}. χαὲ λόγῳ χαὶ ἔργῳ. --- 9. ἀγαϑόν. Δ. Β΄, 80}. 
αἸΡ., ἂν ἀγαϑόν Ο'. 4]. Ὀῖπά, ΘΚ]. ϑΡΡ. Βι. - ἢ Β'. εἴη ἃ. ἔσται 
εοι. Κάμε. “- 10. οἴομαι, Α΄ ΒῚ Οἷς ΒΡ, Ο5. Η. οἶμαι οοί, Πιπά. --- 11. Η. 
διηά. 611». χατάρχοιμ᾽ ἂν τοῦ, Ἀ. χατάρχοιμι τοῦ. --- 14. φιλίαν Β'. Ο", 
Β.Τν 1 γαΐ. δίον. ΠΙπά. ϑααρρ. 61». φύσιν Α. Κῦμπ. πρᾶξιν Υο88. . --- 
Α, Β΄. Ο΄, 80". 56]. 611». ἐξεργάσασϑαι, ΠΙηά. 50}. Βκ. “ἐξεργάζεσϑαι. 
- 15. λόγου καὶ ἔργου Ἀ. Β'. δον. Ὀὶπά. ἔργου χαὶ λόγου εεἰϊ. Κἄμη. 
ΒΔΌρΡΡ. -- 10. δοίης Δ. δίου. διδοίης οεἰ. Κύμη. --- 11. Οοθεῖ, Ὠἰπά. 
ἦρθα ἐπιδεῖξαι. ---- ΟΣ, ΟοΡρει, Πιηά. φιλονιχήσειν. - 18. ἐπὲ τῷ συλλ. 
Α. Β΄. Βίον. ἐπὶ τὸ συλλ. οοί. Κῦμη. --- ἀλλήλοιν ἃπ΄ Θὐβίοθι 8.611 Οομεοί, 
Ὀἰπά. ΟἹ. ἀλλήλαις Ἰυη!. ΒΔῈΡΡ. ἀλλήλαιν Ἴινη. - 19. Ἰἰδτὶ ὀφϑαλμὼ 
χαὶ τἀλλά τε, ὕσα, Κἄμη. ὀφϑ. τάἀάλλα τε, ὅσα. --- Β". ΒΆ. ΟἿ, ἃ. Βἴοθ. 
ὈΙπὰ. ΟἿ. οαι. καί νοῦ δοχοῦντες. ἰὼ Δ. [6}} ἀϊδ 8826 δί6 16 πόδες 

. δύναιντο. --- 80}. Ὀῖπά. ΟἿ. οπ). καί νοῦ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ. 
1, 4, 1. χράτιστον εἴη 0". χρ, ἂν εἴη οεἰ. Κᾶμη. --- ἐπιμελομένους 

Α. ἐπιμελουμ. ὁει. Κάμη. --- 2. χτήσωνται Δ. Β'. 6110. χτήσονται ὕεῃ. 
δὐϊίοτοβ. Βι. -- αὐτοῖς Αι Β᾿ ΟἹ. ἑαυτοῖς Ὁ. |ἰδτὶ. ΠῚ. ΒΌΒΚΙ, 5ρρ. 
Βι. - ὃ. τάλλα τὰ πρός Ἁ. τἄλλα πρὸς εεἰ. Κὔμη. --- ἃ- Ο, Πιπά, 
ΒΔΌΡΡ. 61}. ἀχἕ ϑομένους τε χαί, ἴὰ Β΄. 1". ἃ. Ὀεὶ Βκε. [611 ΠῸ τε. - 
ὃ. Βομποῖα. Πϊηά. χαὶ της. . πράξεως. --- Πἰπά. 61». χάν τέ τινα υπὰ 
5] ἴον. ἀλτδυ ἐάν τε. --- Τ. Οὐ. θῖπά. δαὰρρ. ΟἿ]. ταῦϑ᾽ ὃ φίλος. -- 
πρὸ τοῦ φίλου Δ. Β', με. πρὺς τοῦ φίλου 1 γι. πρὸς τοὺς φίλους 
οοι. Κἄμμ. --- πολλάκις Ἀ. Β΄. Ος, πολλάχις δέ εἀϊίονοϑ; ΟἸΠ. δαιρ ἤθη 
ἀ. [μοϑατ ν. Α. 

Ἰ, δ, 1. θίμά. ϑαιρρ. ΟἿ]. σὺ νόντων. - 2. δυοῖν Κι Πῖπά. ΟἾ}ν. ΘΔῸΡΡ. 
δύο οἐϊ. Κύμη. οὐδ᾽ νοῦ ἡμιμναίου ΚΙαιαπιοιῖ ΟἿ. οἷα νοὶ] ὁ5 ἴθ ΒΕ 
[6 ἢ} ἃ. δοῖκτ, πῸΣ ΚΒ ΠΤ λι Ρνεῖβθ νοὴ ΒΚΙανθη. δηβοΡο. -- ὃ. Οοῦοι, 
Ὀὶπά. προτιμήσαιμ᾽ ἄν. --- ϑομποῖά, ννο]] 6 πρό νοῦ πάντων ασοα, 
ΟἿ. Γοὐπὶ ἴθι. Πιμά. ΚΙαιηπιογὶ χαὶ πόνων οἴῃ. --- {. Βιπά. ΑἸ". ἀχούων 

φίλον εἶναι, Μίαν. 56} κ|. ΟἸν. χαὲ τὰ τοιαῦτα. --- ὅ. Υο88. ]. 
πωλῇ καὶ ἀποδίδοται. Οονδθβ, Πϊπὰ. πωλῇ, ἀποδίδοται. Βεοί θη. 
γγ ΟΠ 6 ὥσπερ ὅταν (15 οἴη Κοπ)πηκιϊοη) ... πωλῷ χαὶ ἀποδαν 
ται, ΑΒ', αἰἱν. ἀποδῶται. --- πλεῖον Ἀ. πλεῖν Β'. πλέον 0". Κα. . 
Ὀἰμπά. ϑαῦρρο, ΟἿ}. 

Ἰ, 0, 1. πᾷ. ἐπιχειροῖμεν. --- ὃ. Πῖπά. δδαρρ. ΟΠ. δυσσύμβολος. 
-- μὴ βούλεται δ. Β". οὐ β οοι. Κάϊν, --- 4. Α(ς. Β'. Ὀῖπά. δαορρ. ΟἿ. 
αὐτός τι χερδανεῖ, νοὶ Βν. (6}} τι. --- Εν ἔχοι Ἠδνίμηϑῃ ἔχει, νγ85 
50}. ὈΙΠρι, --- ὃ. ὅστις, τὰν. Δ, ὥστ᾽ ἀν. Ἑ. ὃς τῶν. οεῖ, Κἄλῃ. 
ὃς ἂν Νιίδοιιο, ΟἿ. -- εἴη Α. , Β'. ΚΕ. α. Η. 6Οἷϊν. ἐστὲ εοί. Κῦνη. 
-- Β'., Βοοα , Αἰ". τῶν τοῦ σώμ. Ἢ οἢ. διὰ τοῦ σωμι. --- εὔνους 
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Α. Υἱηά. 1. εὔοικος Β'. Η. 1 αι, αἸ0. εὔορχος οεί. Κὔμη. --- Πἰπά, 6}. 
ΒαῦρρΡ. εὐσύμβολος. -- Β'. ΟΤΠΡ, τυγχάνῃ. --- Πηά, Βδαρρ. ΠΡ». φιλόνι- 
χος. --- Οοθοί, ὨΙπά, λεέίπεσϑαι [ὃν ἐλλ. --- Ἴ. τοὺς ὕστερον ἈΣΉΚΟΤ, 
Μ. τοὺς ὑστέρους εεϊ. --- ὁρῶ τοῖς πρόσϑεν Ἀ. Β'. αἸ|0. δρῶ ποι 
πρόσϑεν Ὁ. Βι. --- χάν Ὀπά. ΟἸΡ. χάν Β', χαί ὁεἰ. Κὔμπεον, χαὲ... χρή- 
σεσϑαι Ναϊοϊκρη. --- 9. Πἰη4, δαὰρρ. 6. λαγῶς. --- Εγποδβιῖ, ΠΙπά. ϑδὰρρ. 
ΟΡ. οἱ χάπροι [ἂν οἱ ἐχϑροί. --- τοιαῦτα Α. Βι. (ἄθει οἱ νοῦ τ. 
βομνγοῖρί ὨΙη4.), ταῦτα εεἰ. Κὔμπη. οἱ τοιαῦτα ϑᾶυρρ. οἱ ταῦτα 61|0. --- 
10. αὐτούς Δ. Β΄. Βπά. αἸ0. ϑαῦρρ. ἑαυτοῖς Β3, α. ἃ. Κὔμη, --- 12. Ἰηΐοτ- 
Ρυπκίϊοη ὦ. ϑαίζνογίθι απο ἀΐδ868. ὃ πο Ἰ]}. --- 14. Πἰπά, δααρρ. 6}. 
μέλλομεν. 8. σὰ Πξ]]εη. ᾿Υ̓͂, 8, ὃ. --- Α. Β'. Ο", Η. Κύμη. χτήσασϑαι, 
οοίοιὶ χτήσεσϑαι. Νὺν ποοῖι 1], 1, 10 Πηάδεί 516} μέλλειν ὁ. Ἰη. δου. 
θεῖ Χρϑη. --- ϑομιᾶίζ, Πὶπά. ϑδὺρρ. νογινθγίθη λέγειν τε χαὶ πράττειν. 
- χαὶ πονηρόν Ἀ. πονηρόν οεἰ. Κὕμη. --- 10. καὶ ἀγαϑούς Ἀ. χάγ. 
οοἰ. -- 11. ", ἢ ταράττει, ΟοΡεί, Πἰπά. Θράττει. Ἀ. Β'. 1. οἶδα, ἔφη 
ὃ Σωχράτης, ὃ ταράττει, ἀυγοῖ νγ ] 68. ἰη ορργἰδπηθπίυπι ἀΐδ να ρ,. 
Ὀεβίδιϊ αι υἱγά. --- 22. Α. (ἢ Β΄. Β", Οὐ, 1 ΕἸοι. 1 γαῖ. διπά, ϑδὺρρ. 
αἸΡ. χαρτερεῖν. --- 24 υ. 25. χαλοὺς χάγ. Ἀ. Β΄. χαλούς τε καγ. νυϊξ. 
Κύμη. --- 26. πῶς οὐ Α. Β΄. 0". Β5. Η. 1. πῶς οὖν οὐ εεοἰ. Κὔμη. -- 
21. Ὀϊπὰ. ϑδαρρ. ΟἹ». ἕν᾽ ἐϑέλωσι. -- - 28. γενόμενος Β'. α. 1... γιψν. 
οεί. Κύμη. -- διηά. 610. συνεῖναι απμὰ συνουσίας. --- Ὀϊηά. οἴῃ. χαί 
γῸΓ ἀντεπιϑ, 45 Β΄. ν. 8ρ. Ηαπά. νυν. Πασοροη Παΐ Α. χαΐ διοῃ 
νον ἀντιφιλ.; ΟἿ. ΚΙαπημιοῦὶ 68. οἷη, --- 81. ἔστιν Ἀ. Β'. αἴΡ., ἔνεστιν 
6. Βε. οἀϊίοτθβ. --- Α. Κἄμη. ὑπομένειν ποιεῖν. --- 82. Τἡθιῖ, Καμπη. 61}. 
οὐδὲ γὰρ τὸ στόμα πρὸς τὸ στόμα προσοίσω. Βτ. 50ΠΚ1]. Κ]διμπλθγῃ 
πρὸς τὸ στόμα εἶπ. --- 85. Α. Β', Κύμη. 61». τοῖς ἑαυτοῦ, ἀ885 [οἱᾳ. 
καὶ ἐπὶ τοῖς .. ξαυτοῦ οἴῃ. Α. Βι. Ὀεϊάς Μα]ὲ σαυτοῦ. --- 380. γ]οκθοη. 
Ὀἰπὰ. προμνηστρίας. --- οὐκ ἐϑέλειν ἐπαινεῖν Α. Β'. ργ. Ε, Η. ϑαυρρ. 
6». οὐχ Τφολεῖν ἐπαινούσας Β'. ν. βρ. Ηαπά, Κὔμη. οὐχ ὠφελεῖν 
ἐπαινεῖν 0". Β5, Οὐ, Κὶ Τι Μ. οὐχ ἐπαινεῖν Οο". ΒΙπά. --- ὡς ἂν στρα- 
τηγικῷ ΟἸ"». φυνδῖ[ο} τΐν ἀθνιἢ. τι. Παγίπιδη ἃη ἀν ἈΪΟΜ ΠΡ κοῖς ἀδ8. ὧν 
ἃ. πιδοηίς  εἰβίκοβ Επηθηάαίϊοπ ὄντι βίαί{ ὧν νουζίθιβθη. --- 839. Βαβί 
4116 οοἀά. Ὀ]οίΒ ὦ Κρ.. οἶμαι δεῖν ὑμᾶς οὔον ἡμᾶς, Β5. οβ5. 1 [ρθη 
οὕτως δίησα νὸν οἶμαι, πὰ ποιεῖν σερθη Βεββαιῖο, Βιοά, Κἄμη. ϑηρᾶν 
μἰπίον δεῖν 088. 1, μἰπίοι ἡμᾶς ϑαᾶυρρ. 8ίἰαι ποιεῖν, ἡμᾶς τὰς ἀρετὰς 
μελετᾶν 61}. 

1, 1,. 2. ᾿ὀ᾿Ὀγη1, Κύμη. τεσσαρεσχαίδεχα, ΠΙπά. ϑαὰρρ. αἢΡ. τέτταρας 
χαὶ ὃ. - 4. ἀπορίᾳ Δ. Β', ἀπορίαις ει. Κὔμη. --- θ. πλεῖστοι ἉἈ. 
Β', Ο᾽, πλεῖστοι, ἔφη ὁεἰ. Κὔμη. -- 1, μηδὲν αὐτοὺς ποιεῖν ἄλλο Α. 
αὐτοὺς μηδὲν ἄλλο ποιεῖν οεἰ. ὈΪμα. ϑαὰρρ. ΟΠ. --- Πἰηά, ἅν [ἂν ἃ 
ἄν. --- 8. ἐπιμελησόμεναι Ἐ. ἐπιμεληϑησόμεναι εεἰ. Κὔμη. --- ΒΙπά. 
ΟἸΡ. ὠφελησόμεναι [ἂς ὠφεληϑησόμεναι ἀδν οοἀάᾷ. ϑαῦρρ. ΒΓ., νγ88 
πἰομί ταὶ! ἀπό συϑαπηπηθηρδίβί. -- ποτέρως γὰρ .. ἐπιτηδείων δτϑο οἴ πη 
αἰ. νοτάἀδομεῖϊρ,, ταὶ Πηγθομι; ἀθῆη 68. παπᾶ! βἰοῖν πῖον πἰομέ ἀτὴ τηο- 
ἀοβϑίϊα υὑπὰ ἰυβι1{1{, Βοηάθτη. πΠῸΓ Δ] σομηοῖη. τἀπὶ οἵη νόογυγίο [ϑἰγοῖθβ απὰ 
τἰοἰνεἶρ 658 ΗΠδπάθ!η; δὴ γάρ ἰδέ Κείη Αηβίοίβ σὰ πϑιηθη. --- ἐπιμελόμενοι 
Α. ἐπιμελούμ. οεἰ. Κἄμη. --- 9. χαίροντα αὐταῖς ΔΑ. χαίροντα ἑαυταῖς 
Η. χαίροντά σε αὐταῖς οεἰ. Κύϊιη. -- 10, Ὀῖπά. 61». ἐργάσεσϑαι, ᾿ἰθτὶ, 
Κύμη. ἐργάσασϑαι. 8. τὰ 1], θ, 14. --- πρεπωδέστατα ΔΑ. Β'. πρεπω- 
δέστερα εεἰ. Κὔμη. --- γυναιξίν Α. γυναιχί οεἰ. Κάμη. ΑἸ, --- λυσιτε- 
λήσει Δ. Β', λυσιτελεῖ οοἱ. Κάμη. --- 11. οὕτως Β'". Β5. Ο", α. Η. οὕτω 
ἐδί. Ὠἰπά. --- Τὐρεὶ, Κάμη. ὑπομένειν. --- 12. ἑαυτοὺς .. ἀλλήλους Α. 
Β΄, ἑαυτὰς... ἀλλήλας οεἰ. Κἄδη. --- πὰ. ΟἸΠν. ϑδυρρ. τἱΐ Β΄". ν, 8. 
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Ηδπά οἶν. 85. σὰ δ]! θη. ΥἹ, 4, 19. --- 18. τοιοῦτο Ἀ. Β'. τοιοῦτον εεἴ. 
Κἄμπη. διπά. 61}». Υα]!. δαυρρ. Ζὰ 1, 1, 18. 

Π, 8, 1. ΗΙπάδηθαγρ, ΠΙπά. ϑᾶυρρ. ἀφηρέϑην μέν. --- θϊπά. τάπι- 
τήδεια. --- δέεσϑαι Α. Β', α. Η. δεῖσϑαι εεἰ. ΠΙπ4. 5δυρρ. --- 2. Θοθεί, 
ΠΙπά. ϑαυρρ. 61". πόσον ἂν χρόνον, ᾿ἰδτ: πόσον χρόνον. --- ἃ". Κ᾿. 
ὈΙπά. ϑαυρρ. ἐϑελήσει. --- ὃ. Πηά. 6110. χεχτημένων, δεομένῳ. --- τούς 
γῸΡ χαρπούς 844. Α. Βοῃπεῖά. 5δυρρ. --- 4. ἐπιμελούμ. Ἀ. Β'. 03, ἐπε 
μελόμ. εεἴ. Ὀῖη4. δαυρρ. --- ὅ. ὅλως Δ. Β'. αἰ, Η. Κ. ὅλως μήν οεῖ. 
Κύμη. --- διαγίγνεσϑαι Ἡ. διαγενέσϑαι Ἀ. διαγίνεσϑαι εεἰ. Κη. --- 
ὁ. Εἀά. νείι. Κμπη. τούς τε φιλαιτίους. --- Υο88. 1. Κῦμη. φούτων [ἂγ 

΄ , δὼ 

πο σοι π- ἥκιστ ἂν μέν Β', ἡχιστὰα ἄν οἴπε μέν ἃ. ἥκιστα μέν 
ὁεί. Κύμη. 

Ι, 9,.4. ἐρύχωσι ἃ. ἀπερύχωσι ἀϊε ἅπάογεη οοἀά. ἃ. δἀϊξ, --- Υό8δ. 
1, Κύμη. φιλόχρηστός τε χαὶ εὐφυέστερος ὧν ἀπὸ τῶν συχ. -- ἤ τι 
ἄλλο Β". ἢ εἴτι ἄλλο Α. ἢ ἄλλο τι (Κῃπ.) οἄδγ 2 ἄλλο οεί- --- Τὐθτὶ 
ἀφελὼν ἔδωχε, οτὰο5 ἀφελὼν ἂν ἔδωχε (Κἄπη. 6110.) οἀεν ἀφελὼν 
ἐδίδου (Ὀϊπ4. 54ρρ.). --- ὅ. τῶν συχοφ. ᾿ἰδηῖ, του τῶν 61]}., ἀδῦ ἀδππ 
νοῦ προσεχαλέσατο παί!Ποἢ Κοῖπα [ὲ|οΚὰ δηηἰπηπιί. --- ἀνευρίσχει Ἀ. 
Β'. Κι 1. ἀνευρήχει εἰ. Κἄμη. --- αὐτῶν τινα Υοβ5. 1. Βιπάοτῇ Ἰϑ[δὲ 
ἀϊο Πὔοκε Ἰθογ. --- προσεχαλεῖτο ἃ. προεχαλέσατο Β'. Β'. προσεχα- 
λέσατο ἃ]. Κἄμη, ΟἿ}. --- 1. ΠΙπά, νομῆς. -- οὕτω δὴ χαί Δ. οὕτω 
χαί εεἰ. Κὔμη. 

1,10,1. α΄, Η. Ὀἰπά. σε ἴ( σοι. --- ἀνασώσῃ Ἀ. ἀνακομίέσῃ οεῖ. 
Κύμη. --- 2. Πϊπά. δαὰρρ. 6Ἰ}». ἀναχηρύττε. --- Δ. Β'. Βαυρρ. χινδυνεύοε. --- 
παραμονιμον δαϊοκθη. παράμονον ᾿ἰθτὶ, Κύμη. --- ϑομαί, Πηά. ἢ}. 
ὁπ). χαὶ τὸ χελευόμενον ἱχανὸν ποιεῖν. --- 4. ϑεΠηοῖά, Ὠἰπά. χαλῶς τε, 
γρ]. 111, 4. --- ὅ. ἃ. θ. ΠΙπά. 6». ρμογένη. ᾿ 

ΠΙ, 1,1. δίον. ΕἸογ. 84, 21. Πϊη4. ϑαὰρρ. 61}". συνόντων. --- Ὀοθοί, 
ΠΙπά. οπι. ἐν τῇ πόλει. --- ϑίον. Π᾽πά. ϑαὰρρ. ΟἸ"ν. τυχεῖν. --- 2. 0}. 
Ὀϊπά. βουλόμενον τῇ πόλει. --- 4. Β', χαὶ οὕτω ὅδε, Η. 1.. Κἄν. χαὲ 
οὕτως ὅδε, Ο". Β5. ΟΣἁ, χαὶ ὡς ὅδε, Πἰπά. ϑδὺρρ. 60. οὕτω χαὲ ὅϑε. 
- Β'. οὐδὲ ἄν, εοἰ. Κὔμη. οὐδὲ ἐάν. --- δ. δίον. Πἰπά. ἕνα χἄν. -- 
1. Οἷ, Β΄. 8ίερῃῃ. ϑᾶῦρρ. συντίϑενται. ϑοΏΘηΚΙ βίγοῖοξ ὁ5. σϑῦζ. -- 
8. 1᾿Ὀ"γη], Κὔμη. πολέμῳ τούς τε. --- ἀρίστους δεῖ πρώτους Β'. Ὀἰπά. 
πρώτους ἀρίστους δεῖ οοἰ. Κη. ἀρίστους πρώτους δεῖ ϑαῦρρ. ϑομθηκὶ 

“ ΄ ΜΞ: ᾿ ᾿ 

ΒΟΠ]ᾶρι νοῦ: πρώτους μὲν χαὶ τελευταίους δεῖ τάττειν τοὺς ἀρίστους 
: ᾿ ΄ , 

υηίον Ηϊηνν εἷβ δι ὃ 9, τοὺς τε πρώτους α. ὃ. τ. χαὶ τοὺς τελευταίους 
61}. απίογ Ηϊηνν οἷ δ θην. 4, 85. -- ΥΟΓ τελευταίους οῃ). τούς Β 
πὰ, ϑδὰρρ. --- Νὰ Υοβ88. 1. ὑπὸ δὲ αὐτῶν, Κὔδη. ὑπὸ δὲ αὐ τῶν. 
ΑΡοΥ νόυπον Πἰρτὶ ὑπὸ μὲν αὐτῶν. --- 10. εὐεύρετοι Ὀὶπά. ΟἸΠν. εὐαέρε- 
τοι Ἰἰνὶ, Κὔμη. --- 11. ἑχάστῳ τῶν ταγμάτων ϑίο!. ϑδὺρρ. ἐχ. τῶν 
ταχτέων Ἰἰθτῖ, ἑχάστῃ τῶν τάξεων ϑεϊιᾶϊ, αἾ}Ρ. πᾷ. Κἰαπιπιοτὶ τῶν 
ταγμάτων εἷι. 

ΠΙ, 2,1. δεῖ ἐπιμι. Β'. Β', Ο", δίο!ν. ἐπιμι. δεῖ οεἰ. Κᾶμη. --- Πη. σῷ 
τε. --- Ὠϊηὰ. ϑαυρρ. ΟΠ}. οἷες. --- Ὠϊπά, τἀπιτήδεια. --- Β", ἔσονται στρα- 
τεύοντες, Ο', Β", Οὅς Βίο"». τρέφονται [ἂν στρατεύονται. Κάδη. ΚΙαπιπιογὶ 
χαὶ οὗ ἕνεχα τρέφονται, τοῦτ᾽ ἔσται εἷμ. --- 3. εἰ μόνος, ἀα[ἂγ Ἠδτγίῃι. 
εἶ τις μόνος, ϑΟὈΠΠΠ σι νοῦ ΒΟ Θη ΚΙ (Βυτεβῖδῃ 1888), --- μόνου τοῦ Β', 
μόνον τοῦ εοἰ. Κὔμη. ΟἿ». --- 4, Β'. στρατηγεῖν [ὧς στρατηγόν, ἀὰ5 
Οοθοί ἰἰρι. --- χατέλιστε ᾿ἰθτὶ, δον. αν. χατέλεισπε δάϊίογοβ. ι 

ΠΙ, 8, ἃ. ἢ, Κ. πὰ. ϑαὰρρ. οἴει ἂν τῇ πόλει βέλτιον. --- ἐφ᾽ ἣν 
ΘΟ». Πίπά. ϑαυρρ. ἐφ᾽ ἧς ᾿ἰδτὶ, Καμη, ΟἿ. --- 8, τοῦτο πρῶτον Β'. 
0, πρ, τοῦτο ἐεί. Ὁ Ὴ -- 4. Ὀἰμά. αἸ}}ν. οὕτω πυνοίμμα!. --- δι Βίον, ΕἸ, 
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54, 29 οἴῃ. αὐτούς, 445 ὨΙπα, (Ἰ}}. οἰ] ἀπμηθγη. --- θ, Β5, 5, Καὶ Το, Μ. Κύμη. 
ἐπαγαγεῖν. --- πόλεμοι Κ. Ὶ,.. 80. πολέμιοι ἐεἰ. Κῦμη. --- 1. Η. Π]πά. 
ΒΔΌΡΡ. ΟἸΡ. ποιήσει, Β'. 1.. ποιήσεις. --- ἅπερ 80}. Ιυηΐ. εἴπερ ᾿ΠΡτΊ, 
Κὔϊιη. --- ποιεῖ Κ. δίον, ποιεῖν ᾿ἰἰδτὶ, Κῦμη. ἀδὺ 68 τηὴῖξί. Μουὰβ νοη δια- 
γενόησαι ἀθΠᾶηροη ἰᾶ(8ι. --- 8, ΠΙπᾶ. ἱππῆς. --- 9. ἐν πλῷ ὍΟο0. Πἰπά. 
ΒδυρΡΡ. ἐν πλοίῳ οἱ πλέοντες Ἰἰρτῖ, Κάμη, ἃ. ΟἸΠΡ., ἀδγ 06} οἱ πλέοντες 
οἰ ΚἸ ἀπ πιεγί, --- 11. ὨΙηά, οπι. μάλιστα νοῦ ἐπιστάμενοι, Ἔ᾿6η580 611}. --- 
14. Β΄, διενέγχκοι ἐν, οεἰοτὶ διενέγχοιεν οὐδν διενέγκειεν οὔον διενέγχοι 
οὗν διένεγχεν, Βεἶβικ. ὈΙπὰ. δδὰρρ. 61". (οἰιπε ὡς) διενεγχεῖν. 610. 
χαὶ τοῦτο τηὶϊΐ Β'. [ἢν χαὶ τούτῳ. --- 1δ. ὠφελήσῃ Β'. ὠφεληθήσῃ 
οοι. Κἄμη. 

Π], 4, 1. ἔχω Οο"». Ὠϊπά. ϑδὰρρ. 61». ἔχων Ἰἰρντγὶ, Κἄμη, --- ΠΙπά. 
ἐπεδείχνυ υ. ᾿Αντισϑένη. --- 3. Ὀϊηά, τάπιτ. --- 8. φιλόνικος Β'. ν. 8}. 
Ηδπὰ, Κ. 1 γαί. 1 ΕἸογ. (ον. ϑδὺρρ. 61}". φιλόνειχος ὁεἰ. Κὔμη, Βἰπά. 
- 5. Ῥίπά, ϑδαυρρ. 6Ἰ}Ρ». σύν. --- 1. οἱ ἀγαϑοί 8100. ΕἸ. 54, 80. ἀγα- 
ϑοί Ἰἰρτὶ, Κάμη. --- 8. χαὶὲ μὴν τὸ ΟἿ. --- 11. παρίης Β'., ν. 8Ρ. Η. 
παριείς εοἰ. Κἄμη., ἀδν λέξον εγρᾶπεί. παριεῖς Οορμεί, 61}. --- 12. τὸ 
δὲ μέγιστον Οδϑίαϊ!. Κάμη. τὸ μέγιστον 1]Ργ]. ϑδυρρ. ΠΙπά., ΟἿ}. {Πρ6ῃ 
τὸ μέγιστον Ὁ χοινά, ϑοιποίαθν. {Πρὶ οὐ γὰρ ἄλλοις "ἷ8 οἰχονο- 
μοῦντες. ϑᾶιρρα Ψ}}} οὐδὲ γὰρ ἄλλοις. 

ΠῚ, 5, 2. ἐξ ᾿Αϑηναίων 1ιδοπο]. ἐξ ᾿Αϑηνῶν ᾿ἰρθτὶ, Κύμη. -- 8. με- 
γαλοφρονέστατοι 60}. Πϊπά. ϑαυρρ. ἸΡ». φιλοφρ. ᾿ἰδτί, Κύπηοι. --- 
4. 60". θιπα. 611}. {Προ ὅτε Βοιωτοὶ μόνοι ἐγένοντο, Κῦμη. 5οῃγοῖθί 
οὐ μόνοι. --- ὃ. Ὀϊπά. ϑαὰρρ. α1}». ϑάρρος. --- ἴ. ἀνερασϑῆναι ϑομπεϊά. 
θη. ϑαῦρρ. 6}}». ἀνερεϑισϑῆναι (Κῦμη.) οἄον ἀναιρεϑισϑῆναι Ἰἰρτὶ, 
--- 8. ἄλλοι Ο0Ρ. Πἰπά. οἱ ἀλλοι Ἰἰρτὶ, Κἄμη. δδὺρρ. 6110. --- ἐξωρμῶμεν 
Β΄’. ἃ. αἸΡ. ἐξορμῷμεν Πἰθτὶ ὦ. Βτοϊίθη. --- 9. Πιηά. α11Ρ. παλαιτάτους. 
- Βομποὶᾷ. Ὠπά. εἴροπ ἀχηχοότας. --- 18. ἀϑλῆταί τινες ΝῊ εἶξὶς. ἄλλοι 
τινές Ἰιδτῖ, Κάδη. --- 11. ἀτηρία Β'. 1 γαί. 1 ΕἸοτ. ἀπορία Β". 1 ΕἸον. 
ἀπειρία εεἰ. Κῦμη. δυϊάαβ [ἅν ἀτηρία 8 808 ἀθ5 Κοιμίκοιβ Ρ]ίοη 
Ῥῃδοη. Απάθιο νϑγη). ἐπήρεια, ἀπειροχαλία, πονηρία, ἀταξία, ἀτα- 
σϑαλία, νἱε!]εἰοι! ἀβελτερία, ἴῃ ἀτηρία ουίβί6}}: υνὶο ἃ 18 ἀϑλῆται ἴῃ 
ἄλλοι. -- 19. ΠΙπὰ. ἱππέας. ---- 21. οἱ τούτων ἄρχοντες Β'. Η. ὅσοι 
τούτων ἄρχουσι οεἰ. Κὔμη. --- 22. συνηχέναι Β'. Ἐ, συνενοχέναι ἃ. 
συνενηνοχέναι οδῖ. --- 24. Βομηοίᾷ. ΠΙπα. οὐχ οἰόμενος. --- 26. Ο". Β3, 
05, α. Κι γε ἐχεῖνο, Ἐ. ὶπά, 11. σὲ ἐχεῖνο, δοβδβ. 1. Οδβία!. Κάλη. 
σὺ ἐχεῖνο. 

ΠῚ, 6, 1. τῶν ἄλλων Βεϊηάδοτῖ, ὄντων ἄλλων ᾿ἰδτῖ, Κὔμη., ν᾽ θ]] οί ομι 
ἰδί ὄντων ἀυτοῖ {ΙΩΒ( ΘΠ] θὴρ νοὴ (μὲν τῶν) τῶν μέν οηἰδίδπάεη. --- 
θ. διανοῇ Β'. Ο", ΒΒ. ΟἿ, Η. διανοεῖ οοἰ. ὨΙπά, αἸ}}. ϑαῦρρ. --- Ο0Ὁ. Ὀιπά. 
τἀναλώματα, --- ΡΊΌγΥβοΓΒ, Ὀϊπά. τούτου [ἂν τούτων. --- 8. ἡ τῶν ἐναν- 
τίων Ὀϊπά. ἥττων τῶν ἐναντίων Ἰϊθτὶ, Κάμη. 6110. ἡ τῶν ἐν. Ηϊγβομῖρ, 
Πἰπά. ϑδυρρδ. --- 9. Ὠἰπὰ. πεζὴν καί. --- Ο". Ο3,. Η. Ὀἱπὰ, Βαὰρρ. 6]. οὕτω 
γε. - 10. ὅτε ἤδη (Β΄. Ὁ) α. Βοτη. ΠΙπά. ΘΠ. Βαὰρρ. ὅτε ὁδί. Κάμη. Ὀἰπάουῖ 
Βοιινν εἶσι ἄθογ ηδη. Ξ συμβουλεύσεις Υοϑ5. 1. 610. συμβουλεύειν (πδοἢ 
ὨΙπά.) Β', συμβουλεύσειν οἰ. Κύμη. Νδοῖ ϑδαρρο μὰν Β΄. συμβουλεύεις. 
--- 18. 05, Κῦμη. ἔσχεψαι χαὶ πόσον. --- 1,. ϑαὰρρ. Ὀϊπά. προσδεῖται. --- 
Β΄. Ἰηᾶγρ. ν. ΒΡ. Η. Ὑοβ8. 1. Πιπὰ. ϑϑὰρρ. τούτου γε λάϑῃ. --- 14. Ὀἰπά. 
ΒϑΌΡΡ. προσδεῖται ἃ. ὨΔΟΙ ΠΟ. δεῖται. --- 10. ταῦτα ἢ λέγειν Β'. ταῦτα 
λ. οεἰ. Κὔμη. --- 18. διενέγχας Β', Β", Ο", α. Η. διενεγκών οεἰ. Πἰπά. 
ϑδῦρρ. 61}. Υ Ρρ]. 1, 2, 59. 

ΠΙ, 1, δ. Β'. ἃ. αἰσχυνεῖ, ΠΙπά. ϑδαρρ. 6110. αἰσχύνει. Εθδηβο ὃ 86. --- 
6. Ο΄, διηά, ϑαὺρρ. χναφ. [ἅγ γναφ. --- Ὀϊπά. χναφέας.. σχυτέας .. 
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χαλχέας. --- ὈΪπά. ἀπόδωνται. -- ἴ. σὺ γάρ Βομπείᾷ. οὐ γάρ ΠΠΡτΐ, 
Κύμη. --- 8. τούτοις Β'. α΄, Β5, 65. Η. Ὑἱπά. 11. 1. τούτοις γε Υο85. Ι. 
τούτοις δέ ἐεϊ. Κὔπηι 

Π|, 8, 1. Βοῃποὶά. ΠΙπά. πεπεισμένος. ὃ 1. ΒΟ. 5 νοη ὃ 2 ψογάθη 
νου ΟἸΒετὶ Ρεδηβίδηδοί, ἀὰ5. β8ηΖε Καρίί8ε! νοῦ Ἠδιίμιϑη. --- 4. προ- 
βάλλεσϑαι Β'". Βερείη, ξαυρρ. 6". προβαλέσϑαι ὁεἰ. Ὀιπάοτί, Καμπετ, 
- 1. Ῥῖπα. συν ίπια! πρὸς ἅν. --- 9. ὈΙπά. ἀποχλήεται. 

Π|, 9, 1. Β'. δίον. ΕἸ. 1, 34. Κἄμη. ἀνδρία. Ἐθδηβο ἃ 2. ἀνδρίαν. 
- 2. ἰλθη, Κἄμιη. ἐν πέλταις. . ἐν τόξοις. Καδποι νϑ]. ΠῚ, 11, 4: ἐν 
ἐσθῆτι, ΑΠΔ}. ΙΝ, 8,71: ἐν τοῖς ὅπλοις, γγῸ ὈΡὲῦ (νῖς Κυτορ. ΠῚ, 8, 10 ἃ. 
800} Υ͂, 1,12: ἐν σιδήρῳ) Βδη2 ἈΠ 615 ἃ15. ΠῖΘΓ εἷη ΠαγΙ πβεὶῃ γοτβίδ! αν 
δι. -- 4. ἀλλὰ τῷ. . καὶ τῷ Βεϊπά. Πἰπά. δαρρ. ΟἿ. ἀλλὰ τὸ .. 
χαὶ τό Β'. ἈΑπάοίο οοἀά. πυτ' ἃπ ον εἴπθη 8.6}16 τό, 8η ἀδγ ἃπάδγθῃ 
τόν. Κ. ΑἸ4. Βίερ!ι. πῦμη. ἀλλὰ τόν. --- ἢ. χαλὰ χἀγαϑά, Ὠιηά. ϑῈρΡΡ. 
ΟἸΡ. χαλά τε χαἀγ-. - ἀχρατεῖς εἶναι Β'". αΠΡ. ἐγχρατεῖς͵ εἶναι Υεῃ. υ. 
4116 Ηδιδυβρσοθ ον, 00} ΒΓ. --- 5. Ππά, 61}. ἀγεῖπιδὶ χαάγαϑά. --- χαἰ ἀδοὶ 
οὕτω αἱ Πεϊπάουΐ πη 6Ἰ}}. Εἰ πρ ΘἸΔπημηοτι; γρ]. 10. σὰ ἀδι σαῆζθῃ 5.6}16, 
-- 6. ἃ μή 1,. μὴ ἅ οοἰ. Κἄμη. --- Τ. ἐπιϑέσϑαι Β᾽. ΘΟΒΚΙ, 61|»., ἐπιτίϑεσθαι 
5Ργ. ὕες τ -- θδὴ ϑ Β] 5 ἀ65 8 Τ τοὺς δὲ μικρὸν... καλεῖν ΜΠ ΟἿ. δαὶ- 
[ογηΐ ὙνίβΒ6ῃ. - 8. θιηά, ἐξηύρισκεν. --- Ὀϊπά. ΒΔΌΡΡ. 6ἸΙν. οὕτω πρός. Ἐπ 
τοῦτο μέντοι Β΄. (θιπά. Βοιν οἰ 66) Βί0}. τοῦτο δέ εεἰ. Κἄμη. -- 10. ΠΙπά. 
βασιλέας. --- 11. Ὀϊπά. ἐπεδείκνυ. --- 12. ΠΙπά. ζημιώσεται. --- 18. Η. 
8.0}. ΕἸ. 48, 16. ΠΙηά. δαιρρ. 611}. ἀποχτείναντα. --- τὸν τοῦτο Β', διοῦ. 
θΙπηὰ. ΒΔΌΡΡ. 6ἸΙΡ. τὸν ταῦτα εεἰ. Κὔμη. --- 14. ΟοΝ. ὨΙπά. ϑαῦρΡ. ἀπεχρί- 
νατο Εὐπραξία. 

ΠΙ, 10, 1. γραφική ἔστιν εἰχασία Β". ϑϑυρρ. ὴ γραφική ἐστιν 
εἰχασία 510}. ΕἾ. θ0, 11. ΒΙπά. ΟἹ». γραφικὴ -- ἢ εἰχασία εεἰ. Κἄμδη. 
--- Ρογβοη, ΠΙηά. φανά [ὕν φωτεινά. --- ὃ. πιϑανώτατον καί Β". Υἱπά. 
Π, πιϑανώτατον τε καί εί. Κύμη. --- 4, Νοῖ] σχυϑρωποί νυ ἄπβομι 
ΘΟΒΘΩΚΙ (Βυνβίδη 1888) ἐχεῖνοι οἰησθβοίχζί. --- ὅ. σωφρονικὸν 8105. 
σωφρονητικόν Ἰἰθτ], Κάμη. Ἐγβίθρθ Εογπὶ ἅθο} 1, 8, 9, Ἰεϊζίογο Κοπμηὶ 
βοηβί πἰοὶ νΟυ. --- χαὲ ἀγαϑά Β'. 810}. ΘΔΌΡΡ. χαγ. ἐδῖ. --- 8. Πιηά. αἸ}}. 
χαλοὶ οὕς [τ ἀλλοίου ς, Ηεἰϊπάοτ χαλλίους ἢ οἱ ἄλλοι. -- δἰηά. δρομέας. 
--- ϑομποῖά. Πἰπά. τὸ ζωτικοὺς  φαίνεσϑαι. -- Ἰ. τἀνασπώμενα Β". τὰ ἀν. 
ὁεί. Κὔμιη. --- 8, τὰ ἔργα τῷ τ. ψυχῆς εἰδει. Ἠδτιπιὰη Ρ. 1417, τὰ τῆς 
ψ. ἔργα Ἰἰθηῖ, τ. ἔργα τ. ΤῸΝ: ΟἿ]. --- 9. τὸ τὰ μέν Υοβδ5. 1. τῷ τὰ 
μέν οί. Κύμη. -- 1ῦ. διημά. ϑδὺρρ. ΕἸ}. ἀποδεικνύων [ἂν ἐπιό. -- 
13. Βιηά. ὑπὸ τῶν χλῃδῶν. --- 14. Βὶπά. τἀμὰ ἔργα. } 

ΗΠ, 11, 1. πᾷ. ἀπὶ Παΐ. Απβίοίς. ποιμθηὰ Κἰαπνπιοτὶ ἡ ὄνομα ἦν 
Θεοδότη οἴη. 8]. Αῃδ5. ΙΥ͂, δ, 4. 11, 4, 1, 10. ΙΥ̓͂, 1, 21. --- 4. ἐσϑῆτί τε Β'. 
ΒΟΒΚΙ. ΟἿ}... οἶνπο τε ὈΪ, ὅΡρ. Βν. --- ὃ. Βίορῃ. Ὀϊπὰ, ΘΑΌΡΡ. χρεῖττον ἢ). --- 
Β΄. θιηά. ΒΔΌΡΡ, αἸν. οἰῶν τε χαὶ αἰγῶν χαὶ βοῶν οεἰ. Κύμη. ὀΐων τε χαὲ 
βοῶν χαὶ αἰγῶν. --- πρόσπτηται ΠΑ Ὠϊηά, αἸ}}. προσπτῆται ᾿ἰθεῖ, Καμη. 
-α 1. Ο", Ῥἰπά. ΟΠ». οὕτω γε, --- πὰ. ϑδαρρ. ΟἸν, λαγώς. --- 9. Θοροὶ 
ἐμβαλεῖ. --- 10. δἰηά. ἀποχλήειν. ---- τὸν δ᾽ ἐντρυφ. Οο"ν. πὰ. τὸν δὲ 
τρυφ. ᾿ἰθνῖ, Κα]νη. φίλ }}}». ---- 12. μιχρότατα Β'. σμικρ. ει. Κάϊν. --- 14. ἐμ- 
ποιεῖν τῷ τῶν [)ὶ. 80}. ὅρ0. Βε., ὁπ τῷ Β΄". ΟἿ"). --- τῷ φαίν. ᾿ϊθεὶ, Κάϊν. 
τῷ μὴ φαίνεσϑαι μοι, Ὀιπά. ΟἿ)». ---- 11. διπὰ, αἰ. Ἀντισϑένη υμα 
Σ μίαν. --- 18. Ὠὶπά. φιλτέρα, Κυῦρον σὰ Δηδν, 1. 9. 29. ψ}}} φιλαιτέρα. 

ΠῚ. ἀν δι Ὀϊπά. ΟἿ". δδιρρ. συνόντων. --- γάρ ἔφη ΒΝ" ΟΝ. (θιμὰ. 
ΒοΠννν οἰ μι), μέν, ἔφη εεἰ. Κύνη. -- 2. α΄. Β5, 03, Καϊιη. διὰ τὴν τῶν 
σωμάτων καχεξίαν. -- Δ. Ναϊοκοι. Ὀιθά. Οἷν. αὐροὺ διὰ ταῦτα ΥῸΓ 
τὸν τε λοιπόν. --- ὃ. ἡ πόλις ἀδοὶν δημοσίᾳ Β', ΑἸ. νοῦ οὐχ ἀσχεῖ 
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Ἡδυῖ, εἀϊίογεβ. --- 6. Ηϊγβοιῖρ, Ὀ’πά, 61)». ἐλαχίστη σώματος χρεία 
εἶναι, ΜΜΕῚ] νγαβθη ἀδ8 (οἱρεπάδη τίς οὐκ οἷδὲν ἀἷβ φυγεῖίε Ῥϑγβοῃ (δο- 
χεῖς) πίομί βἰδίίμαθεη Κῦππηθ! -- 7. ΠΙπά. ΟΡ. τἀναντία. --- ἰτήφμα 

Ϊ ἔνων τὴν εὐεξίαν Ὀϊπά. 61». ϑδὰρρ. γιγν. καὶ τὴν εὐεξίαν ἰἰθτ], 
Καμη. - 8. γηρᾶναι Ὀϊπά. ΟΡ. ϑαὰρρ. γηρᾶσαι Ἰἰθτί, Κὔμη, 

ΠῚ, 1,1. ἵ, Ετπαϑί. Ὀἰπά, ϑδαρρ. λυπεῖν. -- 8. ἐστίν Πἰπίεν ἔφη Β". 
ἱ γαΐ. 1 ΕἸον. θιπά. 61}0. ϑδαρρ., δἰηίεγ λούσασϑαι εοἰ. Κύμη. --- λουό- 
μενοι Β'. Ε, 6. Η. λούμενοι εεἰ. Πηά. ϑαὺρρ. ΟἸ}». 5. ζὰ Πε]]θη. ΥἹΙ, 2, 
22. --- 4. λθγ] βλαχώτατος, Δίπεη. ΥἹΙ, 211, ἢ. Βοῃπεὶά. βλακίστατος. 
γετρὶ. ΙΥ̓, 2, 40. --- ὅ. Β'. βοβεῖται, ὅο88. 1. φοβεῖται, Κῦπη. φοβῇ 
σύ [ἂν φοβῇ, Ὀϊπά. ΟἸ]Ρ. φοβεῖ. --- θ. καὶ πῶς Ὀϊπά. 610. ϑαὰρρ. χαὲ 
πῶς, δή 4 ΕἸἰοτ. Κῦπη. χαὲ πῶς τι εδἰετῖ, --- δοκεῖ ᾿ἰ τὶ, Κάμη. 61}Ρ., 
δοκεῖν Οοθεί. --- Ππά. 61. ἐδυνήϑην. --- τοσοῦτον ἧττον Β'". Ο". Κ. 
τοσούτῳ ἧττον οεἰετῖ, 611». 8. Ζὰ ΗεΙ]εη. ΙΥ͂, 6, 185. Αἀά. ρ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 

ΠῚ, 14. 1. ἐπὶ δεῖπνον Β'. ΒΞ, ἐπὶ τὸ δεῖπνον οεἰ- Κὔδη. --- Ὀϊπά. αἸ}}. 
ΒΔΌΡΡ. συνιόντων. --- 2. δέ ποτε ξυνδειπνούντων τινά Β'. δέ τινα τῶν 
ξυνδειπνούντων εεἰ. Κύμη. --- ἐπὲ τούτῳ γε Β'. 1 Ναί. ἐπί γε τούτῳ 
οοί. Κἄμη. --- ὅ. Ὠἰπά. 610. ΚΙαμηηθγὶ οἷη ἅμα πολλὰ ἐσϑίων καί. --- 
ΒΙπὰ. συμμιγνύασιν. --- θ. 0". Β5. Η. Κ. Κὔμη. πολλὰ ἐπεσϑίειν. --- 
1. ἰθτὶ, ϑαῦρρε, Βγ. 61}0.: ὡς τὸ εὐωχεῖσϑαι... ἐσϑίειν καλοῖτο, Βεῖδίκο, 
ΠΙπά, ὡς τὸ ἐσϑίειν ἐν... γλώττῃ εὐωχεῖσϑαι καλοῖτο, οτδε5. ὡς 
εὐὠχεῖσϑαι ἐν... γλώττῃ τὸ ἐσϑίειν καλοῖτο. -- μηδὲ δυσεύρετα 
θιπά. ΘἸΡ. ϑαῦρρ. μήτε δυσ. ᾿ἰμτῖ, Κάπμη, 

ΙΥ͂, 1, 1. 8δίοθ. Ὀιπά. ϑδὰρρ. 61]}Ρ. ὡστε σχοπουμένῳ τῷ. -- καὶ 
μετρίως 6". δῖον. ΕἸ. 1, 103. χαὲ οἱ μετρίως Β5. 1 ΕἸοΙ. εἰ καὶ με- 
τρίως δΝοββ8. 1. ϑεμιπεϊά. χαὶ εἰ μ. οεί. Κῦπη. δϊηά. μᾶ]: ἀδθὴ βᾷπζβθη 
ογβίϑθη ὃ, 56} Κ), ὅθ} ποῦ ἄθη Αηΐδηρ ἀθβ ζυνεϊίθη [Ὦγ βρᾶίθγθη Ζαβδίζ, 
6Ἰ}Ρ. βοὴ οδ] οχαϊίαν. --- 2. ἃ μάϑοιεν ϑίο». ΠΙπά, 6115. ϑδῦρρ. ἅ ἀν μ. 
πρεὶ, Κἄμη. --- χαὶ τοῖς ἀνθρωπίνοις Β΄. 6". ΟΣ. 1. δον. χαὲ ἀνϑρ. 
εεἰ. Κύδη. -- 4. α΄. Β5, Ε. 6. Η. Κύμη. διὸ. . χαχὰ ἐργάζονται. --- 
5. τὸν πλοῦτον οἰομένους ὈΪ. 56 Κ). 10. οἰομένους τὸν πλ. Κὔδη. 
Βι. --- δυνήσεσϑαι τά Β'. Ο'. ΒΞ. Ε. 6. Η. δυνήσεσθαι καὶ τὰ οεεἰ. 
Κάμη. --- ὨΙπά, ΟἿ. {ρθη ἢ χαλῶς ἢ, 8100. οπ). ἀὰ8. δγϑίε ἡ. ὕεγρ!. 
Πφ]]οη. 1, 1, 31. Θεκοη. Υ̓͂, 10. νᾶγ. Ἰθεΐ. -- - ἀἿ]Ρ. πίτημηΐ πἰομέ οἢ πα 
ατυηὰ Απβίοίβ δὴ ἀθγ νϑῦθοβα β}Ὀ 1485 ἀθ8 ὃ ὅ. 

ΙΥ͂, 2, 1. ἐν σοφίᾳ Β'. ἐπὶ σοφία ἐεἰ. Κὔμη. --- 38. Β'. τώ Σὼω- 
χράτη, Ὀϊπά, ΟΡ». τὸν Σωκχράτη. --- Β'. ΒΟΠθηΚῚ εὔδηλον ἐξ ὧν. -- 
4, Β5, 65. Κύμη. μοί τινα. -- ὃ. Βεββᾶγ. Εγηθβί, Πἰπά. οἱῆ. ἐπιτήδειον 
ες ἐντεῦϑεν. -- θ. περιβαλεῖσϑαι Οονθεῖ; νἱε!]!εἰομί ἰδὲ Βἰπίον δόξαν 
οἴη ἄν δυββοία!! θη, --- 8. γεγονέναι; καὶ ὃ Εὐθύδημος Β'. χαὶ ὃ Εὐϑ. 
οπη, εἰ. Κἄμη. --- 11. χαλλίστης ἀρετῆς, ἀρετῆς εχ ῥγδεσεάφῃι! {ΠΠ]δίυπι 
νἱἀοίυν τὸ ἄρα“ Πἰπά. --- 12. αὑτῶν ἔχοιειν Β". Β5, Οὐ, ἃ .ΩΗ, ἑαυτῶν 
ἔχοιεν ἐεὶ. 810}, ΕἸ. 9, 59. Κὔμη. --- Β᾽, 6. οἴη. ἄν νογ διεξηγήσασϑαι 
(δρρ. Βι.), Β5. 63, Η. 1..ὄ ἂν διηγήσασϑαι, 810". ὨΙπά. ΟΡ. ἄν ἐξηγήσα- 
σθαι και, Β5 05. 6. Η. Κ,, ἴω ΒΙ6Ρ. Κύμη, ΟἸΡ. οὐ δύναμαι. -- 13. ὃ". Ε. δ. 
ἐνταυϑεῖ, Ὀϊηά, ϑδῦρρ. ἐνταυϑί. Νοὴ ΕἸπιβΙον Ζ. Ευγ, ΙΡὨΐϊρ. Τ. 1010. 
Ατιβίοριι. Αθὴ. 182. Ὠϊπὰ. ἱπν ΤῊ 65. ϑίθρῃ. 50}} ἐνταυϑοῖ πὰγ ἰοπίβοϊι, ἐντ- 
αὐυϑί αἰιϊβοιια Εοτγην βοῖη. 8. ἀαροβθη ϑ.4}}}. σὰ Ρ]αί. ΡῊΪ]. 15. Α΄, ΚαδποΓ 
ζὰ ἀ, δι. --- Μεδά. (μδηάβομε 1]. 1, οβατγί, 5, Πιηά. οἀ. θχ. ρ. δ.) διηά. 
ΒΔΌΡΡ. δέλτα ϑῶμεν. --- 14. ον ψεύδεσϑαι ἃ. ἐξαπατᾶν ᾿ἰάβδο 810}. 
Β", Β. Ο. Ὁ. ἀδ5 τό 808 (πἰΐ ἴμηθη 61}0.), ννᾶβ Ὁ], 80. 56 Ώ ΚΙ. Βγ, δἰ βοβίθθθη. 
-- Βίον. Οονεί, ϑθῆθηκὶ, ΟἸΡ. χλέπτειν [ὃς χαχουργεῖν ᾿ἰδτὶ, Ὠϊ. 5ρΡΡ. 
Βι. --- 18. ἐϑήχαμεν, ταῦτα χαί Β'. ϑίον. ἐϑήχαμεν, πάντα καί οεῖ, 
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Κῦμη. -- 11. τῆς ἀϑυμίας τοὺς στρατιώτας Β'. (νγο νοη ἀειΞ. Η. ἃς ἅδε 
τῆς ἀπά οἷς υπά αἴς ὕθεγ τούς ἃ. τας) 5100. τὰς ἀϑυμίας τοῦ στρα- 
τεύματος 6". 03. Ε. Η. δίεριι. Κἄμη. --- Οοθεῖ, Πηά. ΟἸ1Ρ. οἴπιη8] ποτέρωσε 
[ὕν ποτέρωϑι. --- 18. θῖπά. 610. ἁπλοίζεσϑαι. -- 19. δίον. ΠΙπά. Βϑαρρ. 
αΠΡ. ᾧμην. --- 34. Πίηά. 610. ἤδη. --- 25. Β΄. Ὁ. ΒίοΡ. Πἰπά. 61. ἐσχυ- 
οὖς οἴνπε ἐστιν. --- ὃ ἑαυτὸν ἐπισχεψάμενος ϑίο". εἀϊί. Βγ., οὕτως 
ξαυτόν οἴπε ὃ Β'. 6. 6110. --- 206. ἄνϑρωποι Ῥἰπά. ϑαυρρ. ΒΕ. ἄνϑρ. 
αἸΡ. Β΄. Η. 509". ΕἸ. 21, 21. οἱ ἄνϑρ. οεῖ. Κἄμη. --- 28. προΐστασϑαί 
γε ϑίεριι. Βογη. προΐστασϑαί τε ᾿ἰθτῖ. Παίβ βίοι. δἰ 80] οῃθ5. τε ἀστοῖς 
ὙΥἸΘἀογομησ 465 νογῃογσθῃθπάθη υϑγθὶ δγκίϑγθη ἰἃ[Ξ{, ἰϑὶ δυΐβοι Ζυοῖ[ο]: 
ΘΓ Δ06Γ βομοῖηΐ ἀθγ Ζιβδπηηθπῆϑπηο γὲ Ζὰ ἰογάθγη. --- 5.0}. οἵη. πάν- 
τα, ἀὰ5 ὈΙπά. 6110. εἰπκ] δ πηπιογη. --- 29. χαχῶς δέ Ἰἰρτῖ, δαϊέογοβ, Βε., 
χαχῶς τε 8ῖο". 61}. --- 31. ἔπειτα χαὶ τά Β'. ἔπειτα καί Η. ἔπειτα 
τά εεἰ. Κὔμη. --- 52. τί μᾶλλον ϑίον. 1»... μᾶλλον αἹ)]δῖπ ᾿ἰρτὶ, Π]. 
5ΡΡ. 56ΒΚΙ. --- 583. ΠΙπά. αΠΡ. Τί δέ; τὸν 4. --- ϑ8ῖ0}. Ὠἰπά. 6110. ἐδυνήϑη. 
- ἀνασπάστους Β'. ἃ. τπᾶτρ. ἀναπάστους Η. ἀναρπάστους εεϊ. Κἄμη. 
-- 84, Β΄. Πὶπά. συνϑείη. εεἴ. συντεϑείη, δῖον. συνϑεῖ. --- 81. Βῖδ 
ογίες Καί δῆμον ἄρ᾽ οἶσϑα τί ἐστιν: Οἴμαι ἔγωγε 5ἴεμδη πὰ ἰπ Β'. 
516. 5ἰπά θεῖ Π᾽πά. εἴπϑεκὶ., οὶ Καάμη. νγεβϑεὶ. --- 358. δίον. Ὠῖπά. ΟἸἰ}}. 
ὁπ). γάρ π8οἢ οἶδα. --- 40. Πἰπά. 6110. προσῇσαν. --- βλακοτέρους Ὀϊπά, 
ΒΔΌΡΡ. αἸΡ. βλαχωτέρους Ἰἱθτὶ, Κἄμη. 8. οὔθ Ζ. Π], 18, 4. 

ΙΥ͂. 8. θ85 σαηζε Καρίί8] πορϑί 4. 1---ὃ "ἷβ πολλάχες ογκιᾶγε Πἰπβοτῖ 
(ε4. Οχοη.) [ἂν βρᾷίεγε Ζυίῃαί. 61}. πᾶ! Καρ. 8, 4, ὅ πί Ὠἰπάοτγί [ἂγ 
Ὁπροῆί, ὈΟβο γᾶηκί 510) ΔΡῸΓ ἴῃ 5. Αὔβσαθε ἀδγαυῖ, ΠῸΓ Ὀοβοπάθυβ σψϑ- 
ἀδομίϊσο 5.6 }|16η οἰ ηΖο ΚΙ Διητηθη. 8. Εἰη]οῖί, ὃ 7. Αὔπ. Βι. Ὀδπιογκί 
σὰ ΠΙπἀ4..5 Αμβίομί, ἀδίβ ἀθγ σηζα (δβργβοῃβίοηῃ ἴῃ Καρ. 4. Ὀθθβοηάθγε 
πὶ ἰοίζίθη ἃ, πῖοῃΐ σϑοϊρσηοί ἰϑδέ, ἀπά δυοῖ ὃ 9 ἀϊοὸ ΝΥ οτίε τῶν ἄλλων 
καταγελᾷς υπὰ ἃ 11: διαφεύγειν ἐγχειρῶν τὸ ἀποδείχνυσϑαι γνώμην 
πο πἰηγοίομθη, ἀδ5 (ἀοβργβοῦ τηἱΐ ΗΙρρὶαβ. 45. θδαυβι ομεἰσὲο5 ἀερϑηβίσοκ 
Ζὰ Καρ. 2 σὰ οἰαγακίθγ βίογθη, πορθὴ υγϑἰοῃθπὶ ἀθβῆδὶ Κὰρ. 4. ὅ--25 
βοίηπθη Ρ]δίζ ἤᾶῦθη πηῦίβίθ. ϑ8᾽ΟΠ ΘΓ νυϑηϊσβίθηβ ρϑίβξί δυῖ Ηϊρρὶδβ πἰσμὶ 
πολλοὶ μὲν οὖν .. οὐχέτι αὐτῷ προσήεσαν, οὺς χαὶ βλαχοτέρους 
ἐνόμιζεν Καρ. 2, 40. Ιϑ5ὲ ἅθὲῖ Καρ. 1. ἃ 1 ὅτε μὲν οὖ» ἁπλῶς πιϊξ 
Βεζίθμιπρ δυΐ ἁπλούστατα... ἐξηγεῖτο (Καρ. 2, 40) υπὰ ἀΐο ἀδεννῖβοίθη 
Ἰοροπάθῃ ἀθβρυᾷομο ρσοβαρί, ἄδηη βίδγί ἀθπ Ζυβδπηηθηδηρ ἀἶδβοῦ 6- 
ΒΡΓΒΟΠΒΓΟΙΠ6. ΘΡΘη ΠῸΓ Κδρ. 4, ἄδββθη Εἰηγοϊ ὰπρ 06 Γ Ὄγκ ἅτ οἢ ἰβί, 
ὙγΘΠἢ ΠΔΠ 8ἃη ἄδῃ Ζιβδιη πη Δ ηυ Κοίηθη βίγοηθογοη ΑΠΒΡΓΌΟΝ τηϑοὶιῖ, 
415. δ΄ 50}. 08 ἀδγ βϑῆζθῃη Απίᾶσο ἀν ϑομγΓ{ Πογ οἰΐοπ ἰδ. ὕθον ἀϊε 
ὙΥἸΘἀοΓ ΠΟΙ απσθ 808 1, 4. 8Δη ἀδθηθῃ Ὠϊπάοτί Αηβίοίς ηἰπηηγί, 5. ἀΐθ Εἰπ]εὶΐ.. 
ὃ 8.0. Αππηι. --- 1. χαὶ μηχανικοὺς πιϊξ ΟἿ}. οἰ προ ΚἸδιηπηογί, ἀθὺ δὰ οἢ 
ἵπι 2. ὃ ἄλλον μὲν... παρεγενόμην ΘἰπκΙπηπιοτί. --- 2. Ἠεγρβὶ, Οοθεὶ 
διηγοῦνται, νΒΊ. Ι, 4, 1: ὡς ἔνιοι γράφουσί τε χαὶ λέγουσι. --- τῆς 
γυχτὸς τὰς ὥρας Β". ϑίο". ΟἾΠ0. ; ἀπηροβίθ!ς νοὶ Πὶ. ϑρρ. Βγ. πὶ Ο. ἃ. 
ἄδθη δπάργθη οοἀά. -- θ. 8ίο)». Εε]. νοὶ. 1, 31. (οἀ. (ἰαῖ5.) Πιηᾷ. ϑδὰρρ. 
αἷΠν. οπι. χαί πεῖ ὥστε. --- συμφύειν ϑίον. φυτεύει» ᾿ἰδτῖ, Κάδη. --- 
ἔνϑα μάλιστ᾽ ἂν 1.. Βι. ἔνϑα ὧν μάλιστ᾽ ἄν ΟἸ}0. --- γιγνόμενα Β᾽, ΟΣ, 
Ὑιμά. ἢ, ΑἸά. δίθρ!ι. γιψνομένοις οεἰ. Πημά. ϑδαὰρρ. ΕἸ}. γιγνόμενα “δ 
γιγνομένοις οαοῃ ταῦτα ἐπίβξίαηάρη. --- 9. τό δ᾽ Β', Β5 ἃ. ΗΠ. τὸ δ᾽ αὐ 
ορί, Κύμη. --- Ο', Κα. Ὠϊπά. ϑαὰρρ. Οἷν. ὑπενέγχοιμεν. Υα}. ἐνέγχαι. 
ϑύρΡ. 11, 8. Αἰμθη. ΧΥ͂, 680, ἢ..---1ὸ. βοῶν χαὶ ἵππων Β'". Η. ἵππων 
χαὶ βοῶν εεἰ. Κἄμη. --- πλείω ἢ τῶν Ζεουῃ. πλείω τῶν Ἰἰδτὶ Κάλη. 
Μὶὶ οίων .. αἰγῶν 1]. 11. 5. νϑιθᾶϊι βἰοῖν 8 ἀηάθτβ. -- οὐ χρῆται Β". 
Οα', Ἡ. Κι 1.. οὐ χρῶνται εει. Κύμη. --- 12. εἰ ἀδυνατοῦμεν [ἰδεῖ Ἀὶ. 
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ϑρρΡ. Βι., ἡ Βεῖϑθκε, ΟἿ}. --- 05, Β᾽, Ο5, Ἑ, α, ταύτην αὐτοὺς ἡμῖν 
συνεργεῖν, ἢ. Δίορῃ. πηδΓρ. ταῦτα αὐτοὺς ἢ. συν.» ϑίορι. Κύμη. ΟἿ}. 
ταύτῃ αὐτοὺς ἡμῖν συνεργεῖν. ΒΒ. 115 ἡμῖν αὐτούς οἴηθ νογδησθῃθηάθβ 
ταύτῃ. -- ἃ. 1. Ν. Ὀϊπά, ϑαὰρρ. ΟἿ. γίψνοιτο, [ἰὈγὶ ἃ. Βν, γίγνοιντο. 
- 18. 6’, Η, Μ. Πίπά. βαρ. οπι. γε. --- ἐννόει δέ... ἐστιν νοῦ ὃ 14 
Κιαπιηογί αἰ, ποϊί ἤουρβι α. ΑὟ. ΠΙπα, οἷη. --- Οἷς Β2, ΒΙηά. αἸΡ. ϑϑυρρ. 
τοὐμφανές. --- ὑπηρετοῦντα ἀναμαρτήτως Β'". ἀναμαρτήτως ὕπι. οεί. 
Κύμη, --- 14, ϑεάσασϑαι Β'". 6110. Θοῆρηκι, ϑεῶσϑαι εοί. --- Β. ΠΙπά. 611}. 
οὔτ᾽ ἐγκατασχήψας, Ο. Ἰἰρτῖ, Βε., οὔτε χατασχήψας. --- 1ὅ---ἼἼἹ ΚΙαιπηπιογί 
610. πὶὲ ΠΙπά. οἷη. 

ΤΥ, 4. ϑαυρρε ἃ. (10. ΚΙδιηπηθγη τὶ ΠΙπάἀου αἴθ 4 δγβίθη Ῥδυδστα ρθη 
υπὰ αἷς Αηἰδηρδνυγογία νη αὶ ὅ μῖ8 πολλάχις εἴη. --- 2, ὙἹΘΙ δἰ Ομ ἰδὲ ἐν 
τῇ ἐχκλησέα τὰ Β0ῃγοίθθη. Βι. --- 4 νναγάθ Δ. 0}} νοη ΒΓ. [ἢν οἰ πσθβοποθ θη 
ΔΠΘΘΒΘΠθη ὕγαθθὴ ἀθγ Νοίϊ θεῖ Αἰμθηδθὺβ ΧΠῚ, ρ. 590 Ε. --- ὅ, φασὶ 
εν διδαξόντων ἰἰἰσοη Βαμηκοπ, Πἰπά. ϑαὰρρ. ΟἸ0. --- 8, θῖπά. 60. 
ηὑρηκέναι ἀπὰ ηὑρηχότος. --- 9. 10». ΕἸ. 9, 60. ΠΙπά. οὐδενὲ ἐθέλων. 
- 13. 61}. 681 αἰσϑάνομαί σου μᾶλλον, ἴοῃ! Ὀἷη νοῦ ἀθγ Νοίνη- 
ἀϊρκεῖ ἀΐοβον ΗΪπζυϊάριαπρ ποι! ἀθεγζθυρί. Ὑόγμοῦ οὐχ ἄρα (βίαι! οὐ 
γάρ) ϑίο!. Ηδτγίπι. 50} Κ]. ἴπ Βυγβίδη 1888. --- 10. ΠΙπά. ὀμνύασι. --- 
11. Ὀιπά. γονῆς. --- ᾧ μάλιστα 5810". ΒοΡηΠαγαν ϑγηί. 5. 399, ᾧ ἂν 
μάλιστα ἰἰθ τὶ, Κάμη. --- 18. ἀποδείχνυμαι Β΄". Βομηοίάοτ, Πὶπά. 611. ΒΔ αρρ. 
ἐπιδείχνυμαι 1.. ϑίον, ἐπιδείκνυμι οεἰετῖ, Κὔμη. --- 20. ἔφη ροϑβί Ὅτι 
Β΄, 1. δίου. 61}}"., ἔφη Ροβί τένας (. ᾿ἰρτῖ. Βι. --- 21. ἀλλὰ δίχην Β'. 
Β5. 65. Η. Κι. 1.. Μ. δον. ἀλλ᾽ οὖν δίχην οοἰ. Κἄμη, -- 22. Πιπά. γονῆς. 
- 24. Οορεί, ἢϊπά. νόμιμον μέν, ἔφη. --- οβδ. 1. Βροά, δίδρ!. ΠΙπά. 
ΘΔρΡΡ. ΑἸΡ. ϑείοις [τ ϑεοῖς. --- 258. Β", ΠΙπά. α10. ἡγεῖ. --- Ὠϊπά. 61}. 
ΚΙΔΙμΠΊΘΓη οἷη τοιαῦτα... πλησιάζοντας. ΒτΘΙΠΟΝ Ῥαίβί ἀΐθβοῦ ΒΟΘΒ]υΐ5 
ποι σὰ ἀθν Αηβίοῃί, ἀα!8 ἀδ5 (ἀοβργᾷοι τηἱΐ Ηρ ρΙα8 δἰ ομαγα κου 5 ἐἰβοῃ 5 
ἀερεπβίθοις Ζαπὶ ἀδβργάομο τἰΐ Επίῃγάθπηοβ (Κὰρ. 2) βοίῃ 8501}. 8. Ζὰ 
ΙΝ }585.4} 

ΙΝ, ὃ. Αὐοἢ ἀἴθβθ8 Καρὶ(ο] νογυνογίθη Ὠἰπάουῖ τι. 61}}., δυβέθγον, νυν δῖ} 
Ῥογοῖί5 1, ὅ νοὴ ἀδν ἐγχράτεια ἀἴο δάδ ροννθβθη β8οὶ, ἰδίζίεγογ, νγϑὶ] 
ἵππὶ ἀϊα σάηζα ΠεκΙαπηδίϊοη τ ἰ[5[8}}{: ἰπάθϑϑοη Ὀοσπῦσί ΘΓ. βἰοὶ. ἀδπηϊί, 
ἀὰ8. ΑὐΓ Δ] δ ηἀβία οἰηζὰ κ] ιημηθγη. 1. ὅ ἤᾶθθη ννἱγ Ἰδάοοῃ πὰς ἀδάαηκρη 
ἀπά Αὐββρυΐοῃθ, ὨΐΘΓ ΔΌΘΙ ΠῸΓ οἷη (ἀδδργᾷοῃ ἄρον ἀθη (ἀοσοηβίαπά, πηὰ 
ΖΓ ΖῈΠ) ϑγοίβθη ΤῸ} δηάθγθη [ΠΠῃ8].(85. [ΠὈὸν ἀΐθ ΝΥ ἸΘἀθυ πο αησοη 5, ἃ. 
Εἴη]. ἃ 8. --- 1. Ο". Η. 1’. Ν. Κἄμη. ἠἡσχηχὼς ἑαυτόν. --- ὃ 1 ἃ. νοη ἃ 2 ἀδη 
δγβίθη 882 ΚΙδιημπηογί 61}. οἴη. -- 2, [πρὸς Εὐθύδημον) ΟἸ}}. --- 3, ἐλευ- 
ϑέριον Β΄, ὁοτν. (406. νἱδι] δῖος νοη ἀογ5, Η.) α΄, Β3, Η. Κι 1. ΜΝ, ἐλεύ- 
ϑερον ὁοι. Κὔμπη. --- 4. πότερα Β'". αἴΠΡ». πότερον 6. Ἰἰθτὶ. --- 1. ὈΙπά, 
φαῖμεν. --- εἶναι ἀκρασίας ᾿ ἄχρ. εἶναι εοοἰ. Κάμη. --- [τοῦ δ᾽ ἐπι- 
μελεῖσϑαι .. ἔγωγ᾽ ἔφη] 6115. --- 8. ἐγκράτεια Β". ΠΙπά. ΑἸ. ϑΔὰρρ. ἡ 
ἐγχράτεια ἐεῖ. Κἄδη, --- 9. Ὥσπερ νοῦ ἡ μέν, ἀὰ58 Βεὶ 50}. Γ6}}}{, νυϊγά 
νοη ϑίθρι. Ὠϊπά. (111}. ὑνο ἢ] πεϊί Βθολι Ὀδαπβίδηεί, --- δίυνος Β', δέψαν 
οεἴ. 8. Κγτν. ΥἹΙ, 1, 36. --- δίον. ΕἸ. 17, 45. ΠΙπὰ Οἷν. οἴη. χαΐ γὸὺ 
περιμείναντας. --- 10. Πἰπά. χαλὸν χἀγαϑόν. --- 11. Β3, 63, Ε. ἃ. Κἄμη. 
καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ. --- Ὠϊπάοι πᾶ] [ὧν βρᾷίεγε Ζυίμαί ἀλλὰ τοῖς ἐγ- 
χρατέσι ὈΪδ τὰ Επάθ ἀδθ8 Καρ. 611". ΚΙαπηπηογὶ ἀΐα Ἰοἰσίθη Βοϊάθη ϑᾷϊζο 
εἴπ; βϑῖπθ ϑγπιαϊαηρ, ἀδβ. βοίοπ Βεὶ ἄθῃ ογίθῃ χαὶ διαλέγεσθαι 
δυνατωτάτους ἀϊδ ΙηϊοΓρο]αίίοη δηάηρί, ἰδέ ῥ᾽ δυβίθοὶ. 

ΙΥ, ὃ, 1. δὲ τὸν τρόπον Β'. Β5. Υἱπά, 11. δὲ χαὲ τὸν τρ. εεἰ. Κὔμη. 
-- 3. χαϑ᾽ οὗς δεῖ τοὺς ϑεοὺς τιμᾶν Β". 8 αι. Πίπά, ΟἿ. --- ὁ εὐδώς, 
ὡς δεῖ τούς Β', ὁ εἰδὼς τούς εοἴ. Κάλη. --- 5. 6΄. Ε. ἃ. Η. Κἄμη. χαϑ᾽ 
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ἃ δεῖ πως “1 ΠΠΠῸ χρῆσϑαι, οεί. ΠΙπά. ΒΔΌΡΡ. πῶϑ᾽ ἃ δεῖ πρὸς ἀλλή- 
λους --- ὁ εἰδὼς ἀ υαπὰά νόμιμος ἂν εἰῃ τοὶ Ηϊγβοδὶρ ἃ. 56ΒΚΙ, 
ἘΡ υὐλακον 610. βείζί 800} ΠΟΘΙ πρὸς ἀλλήλους -χρῆσϑαι ἴῃ ἀΐα 
ΚΙΔπηπιογ. --- [Οὐχοῦν οἱ τοῖς “νόμοις. Πάνυ μὲν οὐν ξφη.] ΕἸ}. --- 
0. Β΄. ΠΙπά. ϑδυρρ. δίκαια δέ, ἔφη, οἶσϑα. - ΠΙπά. ϑδυρρ. 610. οἶσϑα 
δέ τινας. --- Β΄. ΒΙπά. ΒΔΌΡΡ. 60. μὴ ταῦτα ποιεῖν. -- Β', 80}. 
Πὶπά. ϑδᾶυρρ. 6Ἰ]Ρ. οὗτοι τὰ δίκαια ποιοῦσι. ΒΓ. πἰἷϊΐ 6. τὰ δίκαια 
οὗτοι. --- ἴ. τίνι γδ0 ἄν, ἔφη, ἄλλος τις εἴη Β'. τίνι γάρ, ἔφη, ἄλλος 
τις ἄν οεοἰ. Κὔμη. δβθῃ ἀ68 ἢδυῆσοη Αὐβία! !θη5 νὸπ ἂν πϑοῇ γάρ 
[οἱσί Βγ. μΐεγ Β΄, ἀεγ Βοηϑί τὴ ἀ6γ Δ ογίβί βὰς: Ὑ}} ΚαΡ] ΟΝ) νεγίϑηγι. 
ΨΙΘΙ]οίομι ἰδί γὰρ ἂν... τις ἂν εἴη ἀδ8 Ὀτβργᾷηρ) 6. --- 9. Β΄. 1 Εἴον. 
ἔχοι, Ὀϊπά, ἔχοις [ἂν ἔχοιμεν ἀεν ὕργιβεη Ηδπαβο ν [εη. ἔχοιμεν 800} 
6. --- Εὔγ τί ἐστιν ἀϊ6 δηἀβομγ ἴθη ἢ εἰ ἔστιν, 6ἰ0. πδοὴ εἰπεῖν 
Ετδρ ζθίομεπ, υαπά ἄδπη ἢ ἔστιν, ὅ, Ὑ]6 ,Μαάνὶρ; ὈΙπὰ. 5800. {Προ εἰ 
ἔστιν πᾶοἢῃ ἡ. Κύμπον ν}}} εἰπεῖν, ἢ ἔστιν ὀνομάζειν. --- 10. 6". Ε. 
α. Η. 810}. ΕἸ. 1, 18. Κὕμη. ἀνδρίαν ἴδγ ἀπά πδοθον. --- Πᾶ8. εγϑίθ 

Δι᾿ Β'. δῖον. μὰ Δί᾽ οοι. Κἄμη. --- Βίαι( ἀε8 τιν εἰΐθη γὴ 4 φοθϑη 
ϑιάκο Ῥἰπά. οἰπα οοὐά. μὰ 4{᾽. --- ἧττον ἔφη 6. ᾿ϊθ τί. 510}. ΟἹ}. 
ἔφη ἧττον Β΄. 1. Β6Π ΚΙ). 5ρΡρ. Βι. --- 11, Η. Διπά. ἸΑνώμ 6110. οὐχ οἰμαι. 
ΗθεῚ οἴομαι, 61. 80 νυν εἰ. - τί δέ; οἱ διημαρτηκότες Ιηΐογρ. πιϊὶ 
6σ!Ρ. -- 12. ταύτην͵ μὲν τήν Η. 510}. ταύτην τήν εἰ. Κύμη. -- 
14. εἰχός ΕῚ Β1. εἰχότως γε οοἰ. Κἄμη, --- τὴν πόλιν ποιῶν τϊξ αἰ}. 
[ὃς ποιῶν τὴν πόλιν. --- 156. οτδοβ, Ὀϊηά, ϑϑυρρ. ταύτην ἀσφάλειαν. 

ΙΝ, 1, 3. Πιπά. ϑδὺρρ. αἰ. δυσσυνέτων, 1᾿1θτὶ δυσξυνέτων. - 1. Β'. 
ὅτι ὡς τό, Ευ56». Ῥγδθρ. ὃν. 14,11, Ὀ᾽πά. ϑδιρρ. ΟἸΡ. ὅτι τό. --- δὲ 
χαί, ὅτι ΗΠ. 1 ΕἸοτ, ΕπβοΡ. δέ, ὅτε χαί εεἰ. Κῦύδβη. --- 8. Β΄, Ὁ. 80}. 
ὈΪϊπά. ϑΔ0ΡΡ. αἸΠΡ. συνεσχόπει, νυ ]ρο, Βι. συνεπεσχόπει. --- ὃ. Βϊπά, 
61». προύτρεπε. --- ὁπόσα Β'. ὅσα εεἰ. δῖον. Κῦμη. ἍἾΡ. -- πῶμα 
Ὀϊπά, ΟἿ. ϑαυρρ. πόμα ᾿ἰθτὶ, Κάμη. ---- Β'. αὑτοῦ, ἀπάθτε αὐτοῦ οἄεῖ ἑαυτῷ 
[ν ἑαυτοῦ, ἀΔ8  οἷβι.. Ὀϊπά. 811}. ΘΔΌΡΡ. ἔρθη, Κύμπον θο  θθ δ}. ΒοΙΠΘΠ,. 
Ζίϑηΐ νοῦ αὐτοῦ. Πδη Ἰοίζίθη Ῥαγασταρὴ (10) νον γι Πἰπάοτ (οἀ. Οχοη. 
Ρ. ΧΠ ὦ. αἸΠ0. συρ]οῖοι πὶέ ἄθπ [οἰσοπάθη Καρίὶιοὶ. 8. ἀϊθ Εἰηϊεῖς, ὃ τ 
πῆ. Βδηῆκο ἀδ νἱΐ. οἱ βογ, Χρη. Ρ. 12. ΟἿ. ᾶϊε πὺγ ὃ 11 ἀδ8. δοῃίθῃ 
Καρί (618, ἀθη Ἰεἰζίθη 812 δυθβθηοπηπηθη, [ὧγ Χοπορβιοηίεῖβοῖι. 

ΙΥ, 8, 1. ἀπέλιπε Β'. Ο'. ἀπέλειπε ὁεῖ. Κάμη. (501. οαὰο ἰδ ρογδ 
που ναί “). - 3. Ῥίοβοη ὃ Κ]ατηπιθγί ϑδαρρα εἴη. -- ὃν χάλλιστά τις 
1, Ῥῖηά, ϑαῦρρ. ὃν ἂν χαλλ. τις οεἰ, Κὔδμη. --- 06, ἄριστα ἐπιμελομένους 
᾿ρνῖ, Ὁ]. ὅΡΡ.» μάλιστα Βεβδβαιῖο, Οογαῦβ, 5 ΒΚ, ὌΡ. --- 1. τούς νοῦ 
ἄλλους ἰδὲ γγοὨ} σὰ {{ἰρϑη. -- ἐπιβαίνειν χαὶ ἐπιλησμονέστερον ἘΒ᾿. 
χαὶ ἐπιλ. ἀποβαίνειν οοί, Κὔϊιη, --- 9, Μὶι ϑομηρὶά. Ὠϊηά. ϑδυρρ. 
ΚΙαπηπηογὶ Βι, οἷ εἰ γὰρ .. ποιεῖν; --- 11. Μ. Πῖπά. ϑαὺρρ. προσδεῖσϑαι. 

Ὀτγιοκ νοῦ ὁ, Β. Ηἴσβο 6] ἃ ἰὴ 1 οἱ ρεῖρ, 



νὴ λό, 

Ν 
ἌΞΕΡ 



ΤΩΣ λυ τ λον -τῷ σε ψΥν ἘΣ τ μον τῇ ὃν πον 

Ἴ ΡΑΟς δ οἷο δὸς  Ω “ ΕἾΝ δος ἐξ, τὰ  πἷς:: πος νος 

, πὰ οἷ οἷο ἿΡ τ οἷο Ω σἥμο δε δ ἘΡῸ Ἵς ΤΡ, οἷ ὁ οὐὰςε 

ἦρ ̓ ΠΩ κι ἘΠῚ ! οἶος Σ Χ. οἷ οἶβο. ΓᾺ Ὁ Ηρ κα ΠΩ ΓΑ ΝΙΝ ᾿ οἱ 

; 2 ΠΩ ον φυ οἷς οἵ ΠΩ͂ "οἷν φἴγο οἷο οἷϊο Κ᾿ ε τῇ: 
Ἐς κἣν Ἅ . “ἢν Ξ ΝΣ νι ον, ἣν 

ὟΝ ει Γ Ὡ Ε: οἰῆο ἧς ἦν οἱ οἷο κὰ ΓᾺ ΓΝ οἰ ΚΩ -- 
«ἦ: »͵"- -“": 

; οἷν οἷο οἷο Ε ΚΑΙ αἷς Ο. ἦε, ΓἌ σἧγο οἶο φιγο μές ς 
ως ον πος τοὺς δος νυν γ- Ἔ τς ὌΝ ες Ὰ ὮΝ ΠΩ αἷς Ό τ ΓΝ ΩΝ αἶο οἷ  Σ οὗ 

Ὶ οἷο οἷ ΓΙᾺ οὐ ." "εἶ οὐο ἄς: δ οἷο εὐ διὸ οἷο ἐττν σις 
βηἢ ΓΕ Ὅλος .- τὸς ἣν. ο -ςΣ 

ἐπί" α 

δὰ 

οἷ ΕΗ "αἷς ἘΠ Ὸ ἷν οἷο, 2 Ὰ ΚΕΙ͂ ε “Ἂς οἷο δος εἶν ΕἾ : φ 
“" 'ν “0 “ τοῦς ἡ ς ΠΣΣ τὸς τ 5 Η Ἔτῶς ΞΕ ἜΞΑΝ, 

πρς ΓᾺ ΠΩ εἶ, ΓΕ. σις ΚῚ οἥγο οἷ εἶν, “οἶς πον αἷς ἐ: 
ἦβ εἶ 2 Ω ΕΓ ΕᾺ ΕΓ Ω οἷο, ΚΗ ΚΩ͂ «ἦε οἷς ὃ .α᾿ ς 

ΚῊ ΚΕ, Ἐν δἶο ὌΝ ̓οἶο, οἷς Κ. ΕΓ οἷο ὌΝ οὐδ. 
Φ, «“᾿- ΜΙΝ εἰς οἕ ρος. ΚΙ 9 γ᾿ 

᾿ τς 5 ὁ 
3 οἷ» οἷ τ,  Ω αἶ ἀ οἷ ̓αἶο οὺν τς ὦ Ὁ οἰ οἷς . Ἵ" ὯΝ Γ) ΄ 

πω ἦρι οἷϊο ἐν "οἷς εἶ Κ᾿ οὐγο οἵ δ ἢ ,..: οτος σὴ 
Ὡς τὴν :. τς. νος, ΤἾ δι 

ἧς οἷ οἷ εἶξε, ΚΗ (Ὁ ὦ ΕἾΕΝ εἶθ. ΓΝ οἷᾳ κὰ ἀδὲ οἷ 

ὦ ἄς ΣΝ ΓΝ οἷδε οἷ οἷ Ἐπ ἐπ .. οἷν ἐν ὦ οἶος μ" 
το ΕΟ ΚᾺ . ΩΣ δ το ἜΣΙ ΞΕ εὖ, τ ἢ δὲν ες ἔμεν ᾿ Ὲ 
"- «. 

ἈΧχχχχχχχχχχχνι 
ἦν ὦ ᾿οἶο 5 ἀξ «ἦν ΞὙ Ε ΓᾺ ΓᾺ ΕΣ ΕΚ. δ τ. 

πεν γ᾽ 

ΕΝ οἰΐο ὧν αὖον οὐο Ὁ ΕᾺ οὐ» εἶ Κι οἷν δὲ ΚᾺ δ 
πω μά) “: - νεῷ «:: "ἢ- «“'- ἦν «ἢ» Ὡς Ὁ .: ἐξέφηφιε νειν ὁ ὁ ὧδ οἱ 

Ὁ αΝδ χῇ δι οΣ οἕο ἴτὰ οἷο δ ῳ ΚΝ δι τὸ δ κε οἷν Κ᾿ δ - ΓᾺ 

ἡ» οἷο οἷν ΚΣ ΓΩ͂ κὼ εἶ εἷς ονο οἰ οἷ οὗν δ. ΚΓ οἷδ ̓  

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, 
ὦ ὦ δ ὦ Ὁ ὁ ΟΣ 
ΕΝ ὰ δ ὅς με Ἔα πὰ Ὁ Ὁ κι νος . ἦν ἊΣ Ἐς κι ς 

ἀπὸ ας Ἄδο ν ἊΝ Ὡ ον ὧδ ὧρ δδ ἃ 

ΟΨΆ “2. ν πρὸς «᾿- «ἢ. “1 ΐ «2. . Ἄν Ἂ 

ΚΑ ΧΧΧΧΧΑΧΧΧ ΚΣ 
ξέν νῦν ἐπ 



ΠΝ νὴ ἀδνιο Υ οἷο Υ' ωξ,. .2. ΤΥ (ὁ, Υ οδὸ ἡ οὖό ΄ οδ. Υ᾽ 2. Υ ε3.. “Ὑ" 
Ἢ οἵδ “ ᾿ ἢ αὐ οἷ σἧγο οὐ οἷ εἶ, ς ὯΝ οἷο οἷ 

“ὦ ἡ: ϑὴν ., "ἵν... " ὼ.. ἡ ς.,. ἽΝ... μὴν ὃ, Κγο ιν, πον, εις, “7. 
ἮΝ ΠΩ φἥ οἷο οἷο δ οἰγο οἷ οἷο σὴγο οἷο οἵγο ἈΝᾺ οἵ 

.“» ΣΝ “2. “Ὑ" ἡ: νος, ἡ, πος, ος,. οἷν «ἢ» ἦν, ."- ὩνΝ ,. Πὰς Το 
οἷ ορ Ἶ- " οἷγοω οἷο οἵω οἷγου οὗγοω οἷο οἧγυ οἷο οὐγυ οἰ 

ἦν .»ἦν. ν]». ν υ ωἦν ν᾿. ἣν. ἡ: πο οι ἡ ὦ ὑΜ ρος νυν Ρς 
ἣν οἶξο κ. «ἡ σἰγο οἵ. ̓  οἷ οἷο οἷἶγο σἥγο οἷο οἷο οἷ οἵγο οἷ 
ὴ ἊΣ “.-., ἢ, νι, δ. ἦν πος), ν νος, τος, οι, ἐν. 

Ἢ ̓ἧἥΝὋ οὴ» οἷο οἷ» οἷ» το ἐόντος, εἴς “εἷς εἴα ἴω οἷο, οἷο 
ΚῈ Δ τ μ᾽ ἰῶλε Το ὦ Ἅ[ς ᾿ «1. 
ἵγο οἷγυ οἷο οἷγο οὗ εἰ ἫΝ 
τς, υἢν- νἀ ᾿ἢν- τ ΙΝ ΡῈ .ἢν υἢν- 

ΠΩ ογω οἷο εἷ (’ Η ἢ Τ πἴο ἘΝ τς ηἰνοΥ5}} οἱ ἴο70 Ὰ 
οἷο ΘᾺ Φ δὲ ὟΝ 

ἊΝ ῳ ἊΣ ἫΝ “᾿ς ᾿ ι ὃ νἢ- 

φἣγο οἰ οἷ οἷ. - 0 {4 γ ᾿ 
«. ; “» ν “Ὁ ἘΜᾺ «᾿- Ἂν “2 , ν 7 ἐ νη «ἴ. 

ἦγ. οἷο ιν ΣΡ οἱ ᾿ ες ἢ τὺ 
ἡ ἜΝ Ω νΊ . Φζ ἄς .7- 

ἐν. οἷ οἷ ἣν , ἮΣ 

ἣν" «οἴ. ᾿"- ᾿ ͵ ᾿ ΩΝ 

οὗγω οἷ οΟ ἜΣ τ εἶς ΤῊ ῦΟΝΟΤ (Ἰ 
ἵγο οἷγο σι ἧ» οἱ 
ἥν ον υἷων . ὧἷν 

ΒΕΜΟΝΕ Αξὰ 

ΤΗΕ οἷς ΟἿ 
ταῖγο διὸ 

ἣν οἷο εν 

:. ν “᾿ - εὖ. τὴν «ἢ»  ἂε ἘΣ ὦ 

γγ9. οἷ οἵ ς ΑΕΒ . οἷο οἷν 
ἤννς, . δι ο ἐ δ᾽ ἦν ς, ἦν ς ἦν 

οἷο οἷο ἃ ἃ δος. Ἃ 
οἷ. ὦ ϑὍνἝ ΚΟ «᾿. “ ἥδ᾽ ᾿" ." ὧν, 

ἙΒΟΜ ἌἜἌΩτ, 
ν}  φ ν᾽ )ν 

οὐ, μὰ ὙΦ ὁ ἢ 

πν ν, ΤΗΙ5 οι 
ᾧ ἐν ὅς .Ἃ τ ΟΦ λα 
κὰ ΓᾺ δα ωϑ 

ΓῚ ἡ δ δὲ δ᾽ Υ 
ΚῈ . ος  υβῖρ ᾧ Β ᾧ δε 
ἵ"- οὖ; οἷν οἵ" ᾿ Ἷ 
ἣν ὕἱν ., "9. "ἦς υἢ “Δ »"- 

ὯΝ οἶγο οὐϊο οἷν ] Αὐσαθ Πδγατν Οαγά Ροοκοε ἢ 
-. ως. Ων Ἵ τ ) 3 Ὅποεος Ρας. ""᾿Εοΐ. Ιπϑοχ ΕἾΘ᾽" 
᾿ “ἡ οἷο φῇγ οἷν 

ἐς .} ὰ εἴ» ψγ" «'- Τ 

Μαάς ὃν ΠΙΒΒΑΆΒῪ Βύβεαῦ ἢ} 

΄΄ῖἾοσ “ἶν ΄“'᾿ν "» ΄“,ν . 

χγὸ δὲ : β αὐγοὸ οἷο ὄδυγυ «τἂν ΒΝ ΠΥ 
ἢ- :, Ἴ-: ΤᾺ ,. ον, πος, Ἴδε, "ἦν “᾿ς, ὧἦν Ἰὰς ἘΝ 

Σ 

τς οἵ οἶγο φἧγο ον οῇγο ΕΟ ᾧν "εἷς φγο φρο οἷο οἷ Κος 
Ω ἡ; ἐν» " ἷ πῶς νος ἡ ςς, ἥκοι; ὅκα 

“Ὁ νἐὰ ν΄ ν Σιι πι ἣν, ὧν 3 
εἶν ΤΥ οἷν ΤῸΝ δ" 6. Ν ἥν “Ὁ. ὙΠ οἢ. ὙΠ ω.. ϑδν (ὦ ΠΩ 

᾿νἣμ Ἂρ ΜᾺ σῃ οἷς σγο οἷο οἷὔο οἷο οἷο οἷγο οἷο οἷγο οἷο οἷν 

ἐὴὸ οἷχο ϑδν τ οἷο σγο οἷο σὴγο οἷο οἷγο οἷν οἷο οἷο οἷ 
ἃ ἷ "ἣν ς . "ἢ- ἢ. ᾿ἣν- τὼ Ἄν ςς .ἢ- ᾿ς -ἢ- - νὴν ΚᾺ νὴ « «ἷ» "Το ας, ΠΩ 
" “ν.ν Ὁ ἧς “,ν “ιν “νυ ΟῚ “ν “. ᾿"νἪ᾽ 

β ἤθ σὴ οἷ οὐ οὐ οἰἧχο οἷν οἧγυ οἷο ὁ Ν οἷο οἷν οἷο οὖν 
Ἢ Ἐν ἧμ ΔΝ νῤ- ἐν Ὅν 0 υὴ. “ὰ υνἣν- ". νὴῆν Ω α: ὲ δ Ὡς ̓ σ  ν. υῆἧν Ἃ. νὴ. ΥΠ.: ἦν ῳψ Ψὲξἐν 



ΒΡΕΣ ΕΣ ΜΡ γε ΣΓΥΥΘΉΓΗ ΠΟ ΣΉ 
ὅὴ Μαμ  ΉΤΉοι ἀαλίττί δι ἔ ̓ Ἧ Ω 

ἣ 
ΔΝ Ν ΛΗ ΕΝ ΟΝ ΦΉΜΗΝ 

ἀπ ἣ 
ἵν ἢ ἐν 

ἀπλαν πο ἀπ 
Νὴ ΕΥ̓ 

0. 

ΠΈΣ 
Ν Ἢ 
᾿ ΝΝ 

“52: 

τα τατ ΤΣ 

γτς 

ΠΞΟΞΣΣ 

»« ΧῚ σοὶ 

τ το στ τ κτοτει 

ΠΕΣ τα τν το κατα Σ 

" 
τ 

" 
1) 
τὴ 

ζὰὺ 

ν ὑμτ 

ΣΌΣ ΞΣΣΞ 

ας ΚΣ ΚΣ 

πρακτὰ 


